
Anexă
la Ordinul Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor nr./  din q[q[> (?5~

Metodologia de elaborare a Raportului anual cu privire la Planul de control
multianual

Prezenta Metodologiei de elaborare a Raportului anual cu privire la Planul de control 
multianual (în continuare Metodologia) transpune prevederile Deciziei Comisiei 
2008/654/CE din 24 iulie 2008 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre 
în elaborarea raportului anual cu privire la planul de control multianual integrat prevăzut 
de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 214 din 09 august 2008, 
p. 56.

Capitolul I Dispoziţii Generale
1. Metodologia cuprinde liniile directoare prevăzute la articolul 27 din Legea nr. 50 din 
28 martie 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 (în continuare Legea nr. 50/2013), care trebuie luate în 
considerare la elaborarea raportului anual cu privire la planul de control multianual ( în 
continuare -  raport anual).
2. Scopul raportului anual este de a evidenţia progresele punerii în aplicare a planului de 
control multianual şi a face o evaluare a eficacităţii dispoziţiilor relative la control şi a 
sistemelor de control bazate pe rezultatele şi efectele controalelor oficiale.
3. Procesul de compilare şi analizare a datelor de control în scopul întocmirii raportului 
anual ajută la revizuirea eficacităţii sistemelor de control şi ar putea contribui la 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de control.
4. Informaţiile comunicate în raportul anual trebui să fie utilizate pentru dezvoltarea 
programelor de control anual (analiză teoretică, auditori, inspecţii).
5. La un an după ce s-a început punerea în aplicare a planul de control multianual, iar 
ulterior în fiecare an, este necesar de elaborat un raport în care indică:
a) toate modificările aduse planului de control multianual pentru a ţine seama de factorii 
menţionaţi la articolul 27 din Legea 50/2013;
b) rezultatele controalelor şi auditorilor realizate în anul precedent în conformitate cu 
dispoziţiile planului de control multianual;
c) tipul şi numărul cazurilor de neconformitate identificate;
d) măsurile destinate să asigure funcţionarea eficientă a planului de control multianual, 
inclusiv măsurile coercitive şi rezultatele acestora.
6. In sensul prezentei Metodologii se aplică noţiunile din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 
cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 
alimentelor (în conformitate Legea nr. 113/2012), Legea nr.50 /2013, şi din Ordinul 
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare Agenţia) nr. 91 din 14 
martie 2017 Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de control 
multianual, şi, adiţional, se definesc următoarele noţiuni principale:
a) strategie de control”- înseamnă abordarea adoptată pentru a determina natura, 
frecvenţa, timpul, etapa/ stadiul din lanţul de producţie, metoda şi tehnicile controalelor



oficiale (vezi secţiunea 6, din Cap. III al Metodologiei aprobate Ordinul Agenţiei nr. 91 
din 14 martie 2017);
b) plan de control multianual” - înseamnă planul de control multianual integrat prevăzut 
la articolul 25 din Legea nr. 50/2013;
c) controale oficiale neplanificate — sunt controale oficiale care implică o distanţare 
importantă faţă de planul de control multianual, datorită unor circumstanţe imprevizibile.

Capitolul II Domeniul de aplicare al Raportului anual
7. Raportul anual ar trebui să acopere domeniul de aplicare al planului de control 
multianual, inclusiv cel al sănătăţii plantelor, în măsura în care este prevăzut în Legea nr. 
228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, 
responsabilă pentru controalele oficiale din domeniul sănătatea plantelor, (în continuare 
Legea nr. 228/2010) care trebuie incluse în respectivul plan. In conformitate cu articolul 
27 alin. (3) din Legea nr. 50/2013.
8. Raportul anual trebuie să conţină date din rapoartele la planurile de control specifice 
executate de Agenţie.
9. In Legea nr. 113/2012 şi Legea nr. 50/2013 se reglementează o abordare sistematizată 
a controalelor oficiale. O parte esenţială a unei astfel de abordări este compilarea şi 
analizarea rezultatelor controalelor oficiale şi obţinerea de concluzii pe baza acestora, cu 
scopul determinării unor acţiuni corective sistematice adecvate şi adaptării sau 
modificării planului de control multianual, acolo unde este necesar. In consecinţă, 
raportul anual trebuie să fie o sinteză a respectivei activităţi şi, de asemenea, trebuie să 
ţină seama de concluziile auditurilor efectuate în conformitate cu articolul 4 alin. (2) din 
Legea nr. 50/2013.
10. O simplă recenzie statistică a numărului de controale şi audituri oficiale nu va 
satisface respectiva cerinţă. In scopul compilării raportului anual, Agenţia trebuie să 
revizuiască rezultatelor anuale consolidate sau globale pe care să se sprijine analiza 
rezultatelor controalelor oficiale, prezentată în funcţie de domeniu şi etapele lanţului de 
producţie.
11. Agenţia alege domeniile şi etapele de producţie care fac subiectul raportului anual. 
Domeniul de aplicare al fiecărui sector şi al fiecărei etape de producţie trebuie să fie 
definit în mod clar şi să fie coerent cu structura descrierii sistemelor de control din planul 
de control multianual. Pentru a pune în context rezultatele şi analiza, planurilor de control 
oficial relevante (inclusiv eşantionarea), programele de audit şi indicatorii de performanţă 
stabiliţi în cadrul planului de control multianual.
12. Dacă astfel de prevederi nu sunt menţionate în planul de control multianual, atunci în 
raportul anual se face o scurtă descriere a respectivelor planuri.
13. Subiectele care trebuie să fie abordate în revizuirea şi analiza rezultatelor controalelor 
oficiale sunt menţionate în Cap. III a prezentei Metodologii.
14. Analiza respectivelor rezultate trebuie să identifice tendinţe şi să interpreteze 
semnificaţia acestora, precum şi potenţialele consecinţe viitoare ale controalelor oficiale.
15. Identificarea tendinţelor ar putea să solicite revizuirea informaţiilor cu privire la 
rezultatele controalelor oficiale de-a lungul mai multor ani şi, în scopul unei astfel de 
analize, trebuie să se facă referire la informaţii legate de controalele oficiale precedente, 
acolo unde este cazul. Luînd în considerare articolul 26 din Legea nr. 50/2013.
16. In scopul compilării datelor preliminare ale controalelor, atunci cînd legislaţia în 
vigoare prescrie ca datele să fie colectate pentru necesităţile unor rapoarte specifice,



legate de legislaţia privind alimentele şi hrana animalelor, sănătatea animală, bunăstarea 
animală sau sănătatea plantelor, respectivele date trebuie să constituie baza analizei 
rezultatelor controalelor oficiale pentru domeniul în cauză.
17. Acolo unde nu există astfel de prevederi, Agenţia poate să aleagă mijloacele adecvate 
de colectare şi compilare de date corespunzătoare sistemelor de control şi să decidă 
privind datele preliminare privind controalele oficiale pe domenii.
18. In scopul clasificării neconformităţilor, dacă legislaţia în vigoare prevede o astfel de 
clasificare, clasificarea respectivă trebuie să fie respectată spre a fi folosită în raportul 
anual. In absenţa unor prevederi în acest sens Agenţia poate să aleagă de sine stătător un 
sistem de clasificare adecvat cerinţelor şi trebuie să descrie pe scurt sistemul utilizat în 
raportul anual.

Capitolul III Orientări privind conţinutul şi formatul raportului anual
19. Raportul anual trebuie să acopere următoarele domenii:

a) controalele oficiale efectuate de Agenţie în conformitate cu prevederile 
articolului 3 din Legea nr. 50/2013 şi cu prevederile pct. 22-27 din prezenta Metodologie;

b) conformitatea totală cu legislaţia privind alimentele şi hrana animalelor, 
normele de sănătate animală şi de bunăstare animală, conform pct.31-38 din prezenta 
Metodologie;

c) auditurileefectuate conform prevederilor articolului 4 alin. (2) din Legea nr. 
50/2013, inclusiv, acolo unde este cazul, conform prevederilor pct. 40-44 din prezenta 
Metodologie;

d) acţiunile pentru asigurarea eficacităţii în realizarea planului de control 
multianual, în conformitate cu pct. 45-47 din prezenta Metodologie;

e) declaraţia privind performanţa generală a sistemului de control în realizarea 
planului de control multianual, în conformitate cu pct. 49 din prezenta Metodologie;

f) modificări ale planului de control multianual, în conformitate cu pct. 51-52 
din prezenta Metodologie.
20. Raportul anual trebuie să conţină rezultatele globale ale performanţei controalelor 
oficiale în domenii relevante, analiza respectivelor rezultate şi concluziile la nivel 
naţional, care pot fi prezentate în funcţie de domenii şi de etape de producţie şi/sau pe 
baza structurii stabilite în cadrul planului de control multianual.
21. Un rezumat al datelor care justifică o analiză şi concluzii poate fi prevăzute sub forma 
unei anexe separate, după caz, şi nivelul detaliilor unor astfel de date este lăsat la 
latitudinea autorităţii competente.

Secţiuneal Controale oficiale
22. Raportul anual trebuie să indice nivelul de atingere a scopurilor (atunci cînd sunt 
stabilite astfel de scopuri operaţionale) şi de realizare a obiectivelor strategice stabilite în 
cadrul planului de control multianual. Trebuie să fie inclusă aici o scurtă descriere a 
indicatorilor de performanţă relevanţi şi/sau a scopurilor operaţionale fixate, cu excepţia 
cînd sunt descrise în planul de control multianual. Această descriere trebuie să fie 
prezentată în funcţie de domeniu, în conformitate cu planul de control multianual.
23. Raportul anual trebuie să includă atît controalele oficiale planificate, cît şi cele aflate 
în curs de desfăşurare şi, acolo unde este posibil, activităţile de control specifice vizînd o 
anumită chestiune.
24. Pentru controalele oficiale planificate trebuie să se ţină seama de gradul la care



frecvenţa sau intensitatea şi natura controalelor oficiale stabilite în planul de control 
multi anual au fost realizate.
25. In eventualitatea în care scopurile operaţionale ale controalelor oficiale planificate nu 
sunt atinse, trebuie să se furnizeze o analiză a factorilor schimbători, relevanţi şi/sau a 
factorilor de reuşită.
26. Controalele oficiale neplanificate trebuie să facă, de asemenea, obiectul unui raport - 
în special dacă au deturnat mijloace alocate controalelor oficiale planificate - şi trebuie să 
se ofere o scurtă explicaţie a motivului controalelor oficiale neplanificate.
27. în ceea ce priveşte controalele oficiale privind sănătatea animală şi sănătatea 
plantelor, acest compartiment a raportului anual trebuie să includă rezultatele 
controalelor oficiale efectuate în scopul monitorizării, supravegherii, eradicării sau 
controlului bolilor, inclusiv controale oficiale care să verifice sau să determine starea de 
sănătate cu privire la o anumită boală.

Secţiunea 2 Conformitatea generală a operatorilor şi a produselor
28. Raportul anual trebuie să conţină o descriere a modului în care a fost măsurată 
conformitatea generală cu legislaţia privind alimentele şi hrana animalelor, normele de 
sănătate şi bunăstare animală şi legislaţia referitoare la sănătatea plantelor (a operatorilor 
din domeniul alimentelor şi hranei animalelor şi a altor producători şi operatori 
economici relevanţi sau a produselor) pe durata perioadei de raportare, precum şi 
rezultatele obţinute. Concluziile trebuie să cuprindă informaţii din pct. 31 -34 din prezenta 
Metodologie.
29. Raportul anual trebuie să descrie frecvenţa şi tipurile de neconformităţile constatate. 
Acolo unde este cazul, şi anume:

a) să descrie sau să definească clasificarea de neconformităţi utilizată;
b) clasificarea neconformităţilor se face în funcţie de tip;
c) să descrie tipul şi numărul de neconformităţi identificate.

30. Raportul anual trebuie să compileze neconformităţile identificate la nivel naţional în 
funcţie de domenii şi aceste date incluse în analiza neconformităţilor.
31. Analiza neconformităţi і constituie o parte integrantă din determinarea măsurilor
corective adecvate care trebuie adoptate pentru a asigura realizarea efectivă a sistemelor 
de control. !_
32. Acţiunile întreprinse faţă de operatori economici din domeniul alimentar şi furajer 

• descrise la pct. 44 - 47 din prezenta Metodologie.
33. Analiză de neconformitate, conform celor mai bune practici, poate lua în considerare 
pentru fiecare domeniu incidenţa acesteia, riscul pe care îl reprezintă şi cauzele de 
conformitate.
34. Analiza prevede evaluarea consecinţelor semnificative ale neconformităţilor privind 
riscurile pentru persoane, pentru animale sau plante, şi cauzele acestora.
35. Pentru realizarea unei astfel de analize s-ar putea să fie necesar să se ia în considerare 
datele colectate de-a lungul mai multor ani şi, dacă este necesar, se pot face trimiteri la 
controale oficiale anterioare.

Secţiunea 3.1ncidenţa neconformităţ i i
36.Scopul acestei secţiuni este acela de a furniza o orientare referitoare la modul de a 
efectua o analiză a frecvenţei şi a tipului de neconformităţi. Analiza se divizează pe 
domenii şi trebuie să descrie situaţii:



a) care era frecvenţa neconformităţilor în diferitele domenii, în cazurile în care 
deviaţii semnificative de la conformitatea generală sunt evidente în anumite domenii;

b) dacă neconformităţile au fost distribuite în mod aleatoriu în timp şi spaţiu 
sau au existat aglomerări în anumite puncte sau la anumite etape de producţie;

c) tipul neconformităţilor, în sensul stabilirii dacă erau legate de necesităţi 
structurale, operaţionale sau de cele referitoare la produsul final. Totodată 
neconformităţile pot fi legate de autocontroale, de aspecte administrative sau de 
documentaţie (de exemplu trasabilitatea). Neconformităţile pot fi clasificate, de 
asemenea, ca majore/minore, sistematice/întâmplătoare;

d) neconformităţile pot fi diseminate de-a lungul întregului lanţ alimentar şi 
furajer sau pot fi concentrate la nivelul producţiei primare sau mai departe pe parcursul 
lanţului;

e) dacă a fost posibilă prezenţa unor focare multiple de neconformitate de-a 
lungul anumitor lanţuri;

f) structura neconformităţilor poate indica existenţa unor etâpe de control 
critice de-a lungul lanţului (lanţurilor) de producţie;

g) există structuri care indică faptul că diferiţi (diferite tipuri de) operatori 
economici din domeniul alimentar şi furajer, precum şi alţi producători şi operatori 
economici au respectat mai mult sau mai puţin criteriile de conformitate decît alţii;
37. Totodată analiza de neconformitate este necesară pentru a furniza informaţii 
referitoare la consecinţele potenţiale ale neconformităţilor. Analiza include şi 
următoarele situaţii de:

a) identificarea neconformităţilor care au un impact potenţial semnificativ 
asupra sănătăţii publice, a animalelor sau plantelor;

b) descrierea consecinţelor potenţiale serioase sau a „riscurilor” acestor 
neconformităţi;

c) descrierea eventualei relaţii a riscurilor cu un pericol specific sau a unei 
creşteri generale a riscurilor generate de incidenţa unor pericole sau grupuri de pericole 
multiple.
38. Acolo unde este relevant şi, mai ales, acolo unde se detectează structuri de 
neconformităţi semnificative sau de incidente repetate, se poate efectua o analiză a 
cauzelor fundamentale posibile.
39. O astfel de analiză ar putea contribui la dezvoltarea şi ameliorarea continuă a 
sistemelor de control. In timpul efectuării analizei se iau în considerare următorii factori:

a) lipsa de sensibilizare a operatorilor economici din domeniul alimentar şi 
furajer, precum şi a altor producători şi operatori economici relevanţi, şi cauzele acesteia;

b) incompetenţa operatorilor economici din domeniul alimentar şi furajer, 
precum şi a altor producători şi operatori economici relevanţi şi cauzele acesteia;

c) costul conformităţii;
d) instrumentele şi/sau resursele insuficiente pentru respectarea cerinţelor;
e) lipsa de'sancţiuni efective şi/sau proporţionale.

Secţiunea 4 Audituri
40. Audituri se petrec în conformitate cu art.4, alin.(2) din Legea nr. 50/2013.
41. Auditurile se petrec pe domenii şi în conformitate cu prevederile despre audituri din 
planul de control mul ti anual.
42. Raportul anual trebuie să cuprindă următoarele:



a) gradul de realizare a programului de audit dezvoltat de către Agenţie pentru 
perioada de raportare;

b) gradul de conformitate generală cu dispoziţiile planificate pentru controalele 
oficiale, obţinut de către Agenţia;

c) concluziile referitoare la eficacitatea generală a controalelor oficiale obţinute 
de către Agenţia;

d) concluziile referitoare la utilitatea generală a sistemelor de control oficiale 
adoptate de către Agenţie pentru atingerea obiectivelor acesteia, acestora.
43. Dacă descrierea dispoziţiilor privind auditurile, stabilite în cadrul planului de control 
naţional, nu indică metodele sau indicii de performanţă utilizaţi pentru evaluarea 
conformităţii, eficacităţii şi utilităţii controalelor oficiale, o scurtă descriere a acestora 
trebuie să fie inclusă în raport.
44. Audituri şi inspecţii ale organismelor de control externe. In raportul anual se descrie 
în ce măsură a fost realizat programul de audituri şi inspecţii ale organismelor de control 
şi concluziile acestor audituri sau inspecţii.

Secţiunea 5 Acţiuni pentru asigurarea eficacităţii
45. Trebuie să constituie o prezentare a acţiunilor întreprinse pentru a asigura 
desfăşurarea efectivă a planului de control multianual. Informaţia se prezentă în funcţie 
de domenii sau de etape de producţie.
46. Acţiuni întreprinse pentru a asigura conformitatea operatorilor economici din 
domeniul alimentar şi furajer, precum şi a altor produ’cători şi operatori economici 
relevanţi, cu prevederile art. 18, 181 şi 182, Cap. IV din Legea nr. 221 din 19 octombrie 
2007 privind activitatea sanitar-veterinară şi art. 4 şi art. 24 din Legea nr. 228 din 23 
septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, şi prevederile 
art. 30 din Legea 50/2013.
47. Acţiuni întreprinse pentru a asigura desfăşurarea efectivă a serviciilor de control 
oficiale conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi ale art. 7 alin.(3) din Legea nr. 50/2013, 
inclusiv acţiuni întreprinse ca urmare a auditurilor realizate în conformitate cu articolul 4

/V

alin. (2) din Legea nr. 50/2013. In cazul acţiunilor întreprinse ca urmare a concluziilor 
auditului, acestea pot include acţiuni corective şi acţiuni preventive sau acţiuni de 
ameliorare bazate pe identificarea celor mai bune practici.

Secţiunea 6 Acţiuni care să asigure conformitatea din partea operatorilor economici 
din domeniul alimentar şi furajer, precum şi a altor producători şi operatori

economici relevanţi
48. Raportul anual trebuie să includă acţiuni care asigură conformitatea din partea 
operatorilor din domeniul alimentaşi furajer şi anume:

a) restricţii sau interdicţii de introducere pe piaţă, import, export sau utilizare a 
produselor alimentare, a hranei pentru animale sau a animalelor;

b) retragerea sau suspendarea autorizării sau înregistrării unei activităţi 
economice din domeniul alimentar sau furajer;

c) amenzi şi alte sancţiuni administrative;
d) urmărirea în justiţie a operatorilor economici din domeniul alimentar şi 

furajer şi a altor producători şi operatori economici relevanţi pentru neconformitate 
(sancţiuni penale).



Secţiunea 7 Acţiuni întreprinse pentru a asigura desfăşurarea efectivă a serviciilor
de control oficiale

49. Acţiunile întreprinse pentru a asigura desfăşurarea efectivă a serviciilor de control 
oficiale pot necesita modificări ale planului de control multianual şi trebuie să corespundă 
cu sec. 9, Cap. III din prezenta Metodologie. Această informaţie poate fi prezentată in 
funcţie de domeniu sau de etapele de producţie şi trebuie să fie diferită de informaţia 
prevăzută la Cap. III, sec. 11 din Metodologia de elaborare a Planului de control 
multianual, aprobată prin Ordinul ANSA nr. 91 din 14 martie 2017. Acţiunile întreprinse, 
trebuie să cuprindă:

a) procedurile de control noi, actualizate sau revizuite;
b) iniţiativele de fonnare;
c) furnizarea de resurse suplimentare;
d) realocarea resurselor existente ca urmare a revizuirii priorităţilor;
e) iniţiativele de control speciale;

f) modificările în organizarea sau gestionarea autorităţii competente;'*
g) prevederea de orientări sau informaţii pentru operatorii economici din 

domeniul alimentar şi furajer.
h ) noua legislaţie.

Secţiunea 8 Declaraţia de performanţă generală
50. Declaraţia de performanţă generală trebuie să se bazeze pe o analiză şi o sinteză a 
rezultatelor secţiunilor anterioare şi să furnizeze o descriere-a:

a) progresul în atingerea obiectivelor strategice, astfel cum sunt descrise 
acestea în planul de control multianual;

b) eficacitatea controalelor oficiale efectuate în cadrul planului de control 
multianual şi utilitatea acestora în atingerea obiectivelor privind sănătăţii animale, 
bunăstării animale şi, după caz, a normelor de sănătate a plantelor, în conformitate cu 
prevederile art. 16 şi 17 din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea 
principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor;

c) adoptarea principiului trasabilităţii: „de la fermă la consumator” în baza 
analizei riscului.

Secţiunea 9 Modificări aduse planului de control naţional
51. Raportul anual trebuie să sublinieze modificările aduse planului de control multianual 
în timpul anului la care se referă raportul. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită 
necesităţii de a se asigura că modificările efectuate ca urmare a factorilor menţionaţi la 
art. 25 alin. (4) şi 27 din Legea nr. 50/2013.
52. Totodată modificările trebuie să se axeze la sistemelor de control oficiale, după cum 
sunt descrise în planul de control multianual, şi modificările relevante ale clasificării 
activităţilor în funcţie de analiza riscului în conformitate cu prevederile sec. 11, Cap. III, 
din Metodologia de elaborare a Planului de control multianual, aprobată prin Ordinul 
ANSA nr. 91 din 14 martie 2017.


