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,"'r.

en privire la aprobarea listelor de verifieare
pentru domclliile de control ale
Agenfici Nationale pentru Siguranta Alimentelor
in lemeiul arL51 alin.(2) din Legca m.131 din 08,06.2012 privind controJul de stat
asupra activiUitii de inlrcprinzator (Monitorul Olicial al Republicii Moldova. 2012, nr.181184. al1.595).

ORIlON:
I.Sc aproba lislcle de verificare care se aplid. in cadml controlului de stat asupra
activitatii de intn:prinzator in bi.lza analizci riscurilor, afercnt domeniilor de competenla ale
Agentiei Nationulc pentru Sigunlilta AJimentclor:
a) USIa de verificare a pUllclului farmaceutic veterinar. conform ancxei nr. I;
b) Lista de verificarc a farmacici velerinarc. conform anexei nr. 2:
c) Lista de vcrilicare privind depozitarea ~i distributia angro a medicamentelor de liZ
veterinar, conform anexei nc. 3:
d) Usta
ancxci nr. 4:

nr.5:

de veriticarc

privind fahricatia

de medicamentc

c) Lista de verificare a llniUl\ii de prodllccre a nlltreturilor

I) Lista de veriJicare a unil<itii de producere
ancxci nc, 6:
g) Lisla de verilicare
Ilr.

de uz vctcrinar.
combinate.

conform

conform ancxei

a furajeJor (malaxor ~i moan'i). conform

a unitatilor de transport al produsclor

furajerc. conform anexei

7:

h) Usta dc vcriticare a unitatilor de comcrcializi.lre a furajclor. conform ancxei nr. 8;
i) Usta de verilicare gcnerala penll'U controllil de stat ~i supraveghcrea sigurantei
calitatii ~i fabricarii prodllctici aloolicc. conform ancxci nr, 9:
j) Lista de veriJicare gcnerala pentru controlli/ui de stat ~i supravegherea sigurantei
calitatii ~i fabricarii produselor vitivinicole. conform anexci nr. 10;
k) Lisla de vcrilicare spccilica penln! controlul de stat ~i supravegherea sigurantei
caliUWi ~i fahricarii alcoolului etilic reclificat (distilatlilui de origine agricola) sau
importarii aicoolullii etilic rectilicat (distilatului de originc agricola), confonn ant:xei nr.
1I:

I) Lista de vcrificarc spccifica pentru contralul de stat ~i supravegherea sigurantei ~i

calitatii produsclor vitivinicole. bcrii ~i productici alcoolicc comercializate prin depozite
spccializate. conform anexei nr. 12:
m) Lista de vcrificarc specifica pcntru controlul de stat ~i al supravegherii sigurantei
calitatii. fabric<'irii~i comercializarii berii ~i a bauturilor pe baza de here. conform anexei nc.
13;
n) Lista de verificare speficilica efectuarii controlului de stat privind respectarea
ccrintclor caictuilli de sarcini a produsclor vitivinicolc ~i a ahor prod lise alcoolice tari ell
IGP si/sau nop ~i altor acte nonnative. conform anexei nr. 14.
2. Prezentul Ordin sc publica in Monitorul Oficial al Rcpublicii Moldova.
3. Controlul asupra cxcclItlirii prczcllIului ordin il
'ita dl lurie U~URELU.
Secrctar gencral de stat.

~linistrll

Nicolae CIUBUC

I'roi('\01ll1 pn'Lcntlllui Ordin a fost el"lwnlt de dHre Se('li~ljuridici'l

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-26-46-40,
E-mail: info@ansa.gov.md, Pagina oficială: www.ansa.gov.md
LISTĂ DE VERIFICARE Nr. ______
A PUNCTULUI FARMACEUTIC VETERINAR
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea agentului economic ___________________________________________________________________
Sediul juridic, codul fiscal ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Numele, prenumele conducătorului, persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _______________
_____________________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) __________________________________________
Sediul unității structurale/funcționale ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Nr. autorizației sanitar-veterinare ________________ din__________________________
Unitatea este operațională: pe toată perioada anului sau are activitate sezonieră .
III. Informații despre persoana supusă controlului, necesare pentru evaluarea riscurilor:
Criteriul1
Informația
Gradul de
Informația este
Informația revizuită
curentă
risc
valabilă și după
cadrul controlului
anterioară
control
(se completează dacă
controlului
(se bifează dacă este
este cazul)
cazul)
Subdomeniul activității
farmaceutice veterinare și
asistenței medicale
veterinare
Tipul medicamentului de uz
veterinar
1
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

Conformitatea

Ponderea

IV. Lista de întrebări

Nr.
d/o

Întrebări

Referinţa legală

1

Unitatea supusă controlului deține
autorizație
sanitar-veterinară
de
funcționare valabilă?
În punctul farmaceutic veterinar sunt
angajați medici veterinari de liberă
practică, atestați în condițiile legii?

Art. 18. alin. (1) din
Legea nr. 221/2007

20

Art. 181 alin. (1) lit.
c) din Legea nr.
221/2007,

15

2

Da Nu

Nu este
cazul

Comentarii

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pct. 3) din anexa nr.
2 la HG nr. 93/2012
Punctul farmaceutic veterinar dispune Pct. 5 din anexa la
de încăperile: oficină și depozit
Ordinul MAIA nr.
18/2004
Se respectă cerința legală de a nu Art. 25 alin. (3) din
amplasa punctul farmaceutic veterinar Legea nr. 119/2018
în construcție cu caracter provizoriu*?
Pct. 12 din anexa la
Ordinul MAIA
nr.18/2004
Clădirea în care își desfășoară Pct. 4 lit. b) din
activitatea
punctul
farmacieutic anexa la Ordinul
veterinar este racordată la rețelele de MAIA nr. 18/2004
apă potabilă, canalizare și electricitate
sau dispune de surse şi amenajări
corespunzătoare proprii?
Punctul farmaceutic este amplasat Pct. 4 lit. a) din
într-o zonă salubră, cu vecinătăți anexa la Ordinul
lipsite de surse poluante?
MAIA nr.18/2004
Punctul farmaceutic este întreţinut în Pct. 15 din anexa la
stare permanentă de curăţenie şi să Ordinul MAIA nr.
asigure condiţiile necesare de lumină, 18/2004
temperatură, umiditate şi ventilaţie?
Spațiul oficinei este dotat cu mobilier Pct. 13 alineatul al
specific şi mijloace frigorifice, doilea din anexa la
recipiente
şi
ustensile
pentru Ordinul MAIA nr.
manipulare?
18/2004
În oficină, produsele sunt expuse în Pct. 13 alineatul al
rafturi sau vitrine, cu respectarea doilea din anexa la
condiţiilor menţionate în instrucţiunile Ordinul MAIA nr.
sau pe etichetele produselor şi 18/2004
conform prevederilor Farmacopeeii în
vigoare?
Depozitul este dotat cu rafturi, Pct. 13 alineatul al
dulapuri şi mijloace frigorifice?
doilea din anexa la
Ordinul MAIA nr.
18/2004
Temperatura în încăperile care asigură Art. 25 alin. (6) din
deținerea, distribuția și eliberarea Legea
nr.
medicamentelor de uz veterinar 119/2018gea
nr.
corespunde indicilor prevăzuți în 119 /2018
anexa nr. 4 la Legea nr. 119/2018?
Toate medicamentele de uz veterinar Art. 21 alin. (1),(3)din punctul farmaceutic veterinar sunt (10), art. 22 din
etichetate, iar etichetele și prospectele Legea nr. 119/2018,
corespund cerințelor prevăzute șa art.
21 alin. (1), (3)-(10) și art. 22 din Art. 25 alin. (1) din
Legea nr. 119/2018?
Legea nr. 105/2003
Datele specificate la art. 21 alin. (1) Art. 21 alin. (2) din
lit. f) - l) din Legea nr. 119/2018 și Legea nr. 119/2018
menționate pe ambalajul secundar sau
pe flaconul medicamentelor de uz Art. 25 alin. (2) din
veterinar,
cât
și
prospectele Legea nr. 105/2003
medicamentelor de uz veterinar sunt
redactate în limba română, cât și în
una dintre limbile de circulație

20

10

10

5

5

5

8

5

20

15

15

internațională.

14

15

16

17

18

19

20

Punctul
farmaceutic
veterinar
comercializează medicamente de uz
veterinar exclusiv înregistrate în
Registrul de Stat a medicamentelor de
uz veterinar și în bază de certificat de
înregistrare valabil?
Achizițiile sunt efectuate doar de la
distribuitori de medicamente de uz
veterinar, care sunt autorizați sanitarveterinar
Punctul farmaceutic veterinar ține
evidența fiecărei intrări și ieșiri a
medicamentelor de uz veterinar, care
se eliberează pe bază de prescripție, cu
înregistrarea următoarelor informații:
a) data realizării operațiunii;
b) denumirea medicamentului de uz
veterinar, țara de origine și denumirea
producătorului/fabricantului;
c) numărul lotului/seria de fabricație și
data expirării;
d) cantitatea recepționată sau
furnizată;
e) numele/denumirea și adresa
furnizorului și ale destinatarului;
f) numele și adresa medicului
veterinar care a prescris rețeta și,
atunci cînd este cazul, o copie a
acesteia.
Punctul farmaceutic veterinar ține, la
zi, registrul de evidență a prescripţiilor

Prescripţiile veterinare (exemplarul de
culoare vernil) se rețin în punctul
farmaceutic veterinar și se arhivează
corespunzător
În punctul farmaceutic veterinar este
asigurată evidența strictă a circulației
produselor toxice şi intens active
Medicamentele de uz veterinar
neconforme
(expirate,
resturi
neutilizate, cu defecte de ambalaj) sunt
rebutate

Art. 4 alin. (1) și
art. 12 alin. (1) din
Legea nr. 119/2018

20

Art. 18 alin. (1) din
Legea nr. 221/2007

10

Art. 24 alin. (2) din
Legea nr. 119/2018

10

Pct. 14 din anexa
nr. 3 a anexei la din
Ordinul MAIA nr.
176/2012.
Pct. 14 din anexa
nr. 3 a anexei la din
Ordinul MAIA nr.
176/2012.
Pct. 13 alineatul al
treilea din anexa la
Ordinul MAIA nr.
18/2004
Pct. 23) anexa nr. 2
la HG nr. 93/2012

15

15

15

15

…
TOTAL (PTP)
construcţii cu caracter provizoriu – construcţii autorizate care, conform documentaţiei de urbanism şi de amenajare a
teritoriului, au o durată de existenţă limitată, stabilită de către emitent. De ex.: chioşcuri, gherete, pavilioane, cabine;
(Legea 163/2010)
*

V. Punctajul pentru evaluarea riscului
Încălcări

Numărul de
întrebări

Numărul
de încălcări

Gradul de
conformare

Ponderea
valorică totală

Ponderea
valorică a

Gradul de
conformare

1
Minore

conform
clasificării
încălcărilor
(toate întrebările
aplicate)

constatate
în cadrul
controlului
(toate
întrebările
neconforme)

conform
numărului
de
încălcări %
(1-(col 3/col
2) x100%)

2

3

4

conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)
6

conform
numărului
de
încălcări %
(1-(col 6/col
5) x100%)

7

Grave
Foarte grave
Total
VI. Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

VII. Lista actelor normative relevante
Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar
Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară
Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor
HG nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de
uz veterinar
Ordinul MAIA nr.18 din 05.02.2004 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile
sanitare veterinare de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare
Ordinul MAIA nr. 176 din 06.11.2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de
formulare de prescripție medicală, pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodologice
referitoare la utilizarea acestora
Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
_________________________
Nume, prenume

_____________
Semnătura

________________________
Nume, prenume

______________
Semnătura

Anexa nr. 2
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-26-46-40,
E-mail: info@ansa.gov.md, Pagina oficială: www.ansa.gov.md
LISTĂ DE VERIFICARE Nr. ______
A FARMACIEI VETERINARE
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea
agentului
economic
________________________________________________________________________
Sediul juridic, codul fiscal ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Numele,
prenumele
conducătorului,
persoanei
supuse
controlului/reprezentantului
acesteia
__________________________________________________________________________________________
_______________________________
Unitatea
structurală/funcțională
supusă
controlului
(denumirea)
______________________________________________
Sediul
unității
structurale/funcționale
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nr. autorizației sanitar-veterinare ________________ din__________________________
Unitatea este operațională: pe toată perioada anului sau are activitate sezonieră.
III. Informații despre persoana supusă controlului, necesare pentru evaluarea riscurilor:

1

Criteriul

Informația
curentă anterioară
controlului

Gradul de
risc

Informația este
valabilă și după
control
(se bifează dacă este
cazul)

Informația revizuită în
cadrul controlului
(se completează dacă
este cazul)

Subdomeniul activității
farmaceutice veterinare și
asistenței medicale veterinare
Tipul medicamentului de uz
veterinar

Nr.
d/o

1

Întrebări

Referinţa legală

Conformita
tea
Nu
Da Nu este
cazul

Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului

Comentarii

Ponderea

IV. Lista de întrebări

1 Unitatea supusă controlului deține
autorizație
sanitar-veterinară
de
funcționare valabilă?
2 În farmacia veterinară sunt angajați
medici veterinari de liberă practică,
atestați în condițiile legii?

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Art. 18. alin. (1) din
Legea nr. 221/2007

20

Art. 181 alin. (1) lit.
c) din Legea nr.
221/2007,

15

Pct. 3) din anexa 2
din HG 93/2012.
Farmacia veterinară dispune de Pct. 5 din anexa la
încăperile: oficină-receptură, depozit, Ordinul MAIA nr.
laborator, vestiar, precum și grup 18/2004
sanitar funcțional
Se respectă cerința legală de a nu
Art. 25 alin. (3) din
amplasa farmacia veterinară în
Legea nr. 119/2018
construcție cu caracter provizoriu*?
Pct. 12 din anexa la
Ordinul MAIA
nr.18/2004
Clădirea în care își desfășoară
Pct. 4 lit. b) din
activitatea farmacia veterinară este
anexa la Ordinul
racordată la rețelele de apă potabilă,
MAIA nr. 18/2004
canalizare și electricitate sau dispune
de surse şi amenajări corespunzătoare
proprii?
Farmacia veterinară este amplasată
Pct. 4 lit. a) din
într-o zonă salubră, cu vecinătăți lipsite anexa la Ordinul
de surse poluante?
MAIA nr.18/2004
Organizarea spațiilor asigură
Pct. 9 din anexa la
desfășurarea rațională a activităților cu Ordinul MAIA NR.
menţinerea în permanenţă a curăţeniei. 18/2004
Depozitul este dotat cu dulapuri şi
Pct. 5 din anexa la
rafturi, mijloace frigorifice, este
Ordinul MAIA
împărţit pe sectoare, asigurîndu-se
nr.18/2004
condiţiile necesare de lumină,
umiditate şi ventilaţie?
Temperatura în încăperile care asigură Art. 25 alin. (6) din
deținerea, distribuția și eliberarea
Legea nr. 119/2018
medicamentelor de uz veterinar
corespunde indicilor prevăzuți în anexa
nr. 4 la Legea nr. 119/2018?
În farmacia veterinară, medicamentele Pct. 10 din anexa la
de uz veterinar precum şi alte produse Ordinul MAIA
de uz veterinar sunt grupate pe forme
nr.18/2004
farmaceutice în ordine alfabetică şi în
funcţie de calea de administrare,
separat pentru uz intern şi separat
pentru uz extern?
În farmacia veterinară, produsele se
Pct. 5 alineatul al
expun în rafturi şi vitrine, cu
patrulea din anexa la
respectarea condiţiilor menţionate în
Ordinul MAIA
instrucţiunile sau pe etichetele
nr.18/2004
produselor şi conform prevederilor
Farmacopeii în vigoare?

15

10

5

5

5

10

5

10

12 Toate medicamentele de uz veterinar
din farmacie sunt etichetate, iar
etichetele și prospectele corespund
cerințelor prevăzute șa art. 21 alin. (1),
(3)-(10) și art. 22 din Legea nr.
119/2018?

Art. 21 alin. (1),(3)(10), art. 22 din
Legea nr. 119/2018,

13 Datele specificate la art. 21 alin. (1) lit.
f) - l) din Legea nr. 119/2018 și
menționate pe ambalajul secundar sau
pe flaconul medicamentelor de uz
veterinar, cât și prospectele
medicamentelor de uz veterinar sunt
redactate în limba română, cât și în una
dintre limbile de circulație
internațională.
14 Preparatele magistrale şi galenice
eliberate de farmacie se etichetează cu
înscrierea pe ambalaj a următoarele
informații:
- data eliberării;
- farmacia care le-a eliberat;
- numărul de înregistrare în registrul de
înregistrare a reţetelor;
- modul de administrare;
- semnătura preparatorului.
15 Farmacia
comercializează
medicamente de uz veterinar exclusiv
înregistrate în Registrul de Stat a
medicamentelor de uz veterinar și în
bază de certificat de înregistrare
valabil?
16 Achizițiile sunt efectuate doar de la
distribuitori de medicamente de uz
veterinar, care sunt autorizați sanitarveterinar

Art. 21 alin. (2) din
Legea nr. 119/2018

17 Comanda și recepția medicamentelor
de uz veterinar are loc numai în baza
notelor de comandă
18 Farmacia veterinară ține evidența
fiecărei intrări și ieșiri a
medicamentelor de uz veterinar, care
se eliberează pe bază de prescripție, cu
înregistrarea următoarelor informații:
a) data realizării operațiunii;
b) denumirea medicamentului de uz
veterinar, țara de origine și denumirea
producătorului/fabricantului;
c) numărul lotului/seria de fabricație și
data expirării;
d) cantitatea recepționată sau furnizată;
e) numele/denumirea și adresa
furnizorului și ale destinatarului;
f) numele și adresa medicului veterinar
care a prescris rețeta și, atunci cînd este
cazul, o copie a acesteia.

15

Art. 25 alin. (1) din
Legea nr. 105/2003
15

Art. 25 alin. (2) din
Legea nr. 105/2003

Pct. 11 din anexa la
Ordinul MAIA nr.
18/2004

5

Art. 4 alin. (1) și art.
12 alin. (1) din
Legea nr. 119/2018

20

Art. 18 alin. (1) din
Legea nr. 221/2007

10

Pct. 7 din anexa la
Ordinul MAIA nr.
18/2004
Art. 23 alin. (5) și
(6) din Legea nr.
119/2018
Art. 24 alin. (2) din
Legea nr. 119/2018

10

15

19 Farmacia veterinară ține la zi, registrul
de evidență a prescripţiilor veterinare
20 Prescripțiile veterinare (exemplarul de
culoare vernil) se rețin în farmacia
veterinară și se arhivează
corespunzător
21 În farmacia veterinară este asigurată
evidența strictă a circulației produselor
toxice şi intens active
22 Prepararea formulelor magistrale de
medicamente de uz veterinar și
executarea operaţiunilor intermediare
în farmacia supusă controlului se face
exclusiv cu accesul personalului de
specialitate, angajat în aceste scopuri
23 Medicamentele de uz veterinar
neconforme (expirate, resturi
neutilizate, cu defecte de ambalaj) sunt
rebutate

Pct. 14 din anexa nr.
3 a anexei la Ordinul
MAIA nr. 176/2012.
Pct. 14 din anexa nr.
3 a anexei la Ordinul
MAIA nr. 176/2012

15

Pct. 5 alineatul șase
din anexa la Ordinul
MAIA nr. 18/2004
Pct. 14) din anexa nr.
2 la HG nr.
93/20123/2012.

15

Pct. 23) din anexa nr.
2 la HG nr. 93/2012

10

8

15

TOTAL (PTP)
construcţii cu caracter provizoriu – construcţii autorizate care, conform documentaţiei de urbanism şi de
amenajare a teritoriului, au o durată de existenţă limitată, stabilită de către emitent. De ex.: chioşcuri, gherete,
pavilioane, cabine; (Legea 163/2010)
*

V. Punctajul pentru evaluarea riscului

Încălcări

1
Minore

Numărul de
întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)

Numărul de
încălcări
constatate în
cadrul
controlului
(toate
întrebările
neconforme)

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 3/col 2)
x100%)

2

3

4

Ponderea
valorică totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)
6

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 6/col 5)
x100%)

7

Grave
Foarte grave
Total
VI. Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

VII. Lista actelor normative relevante
7. Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar
8. Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară
9. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor
10. HG nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de
uz veterinar
11. Ordinul MAIA nr.18 din 05.02.2004 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare

veterinare de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare
12. Ordinul MAIA nr. 176 din 06.11.2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de formulare
de prescripție medicală, pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodologice referitoare la
utilizarea acestora
Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
_________________________
Nume, prenume

_____________
Semnătura

________________________
Nume, prenume

______________
Semnătura

Anexa nr. 3
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-26-46-40,
E-mail: info@ansa.gov.md, Pagina oficială: www.ansa.gov.md
LISTĂ DE VERIFICARE Nr. ______
PRIVIND DEPOZITAREA ȘI DISTRIBUȚIA ANGRO
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea agentului economic ___________________________________________________________________
Sediul juridic, codul fiscal ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Numele, prenumele conducătorului, persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _______________
_____________________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) __________________________________________
Sediul unității structurale/funcționale _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Nr. autorizației sanitar-veterinare ________________ din__________________________
Unitatea este autorizată pentru operațiuni de import?

da

nu
Capacitatea de depozitare (în tone) ______________________

III. Informații despre persoana supusă controlului, necesare pentru evaluarea riscurilor:
Informația
curentă
anterioară
controlului

Criteriul1

Gradul de
risc

Informația este
valabilă și după
control
(se bifează dacă
este cazul)

Informația revizuită în
cadrul controlului
(se completează dacă
este cazul)

Nr.
d/o

Întrebări

Referinţa
legală

Conformitate
a

Comentarii

Ponder
ea

Subdomeniul activității
farmaceutice veterinare
și asistenței medicale
veterinare
Tipul medicamentului de
uz veterinar
IV. Lista de întrebări

1

2

3

4

5

6

7

8

Nu
Da Nu este
cazul
A. Cerințe privind desfășurarea activității de depozitare și distribuție angro
Unitatea supusă controlului deține
Art. 18. alin.
autorizație sanitar-veterinară de
(1) din Legea
funcționare valabilă?
nr. 221/2007,
Art. 23 alin. (1)
din Legea nr.
119 /2018
Depozitul comercializează,
Art. 4 alin.. (1)
furnizează numai medicamente de uz și (2) și art. 17
veterinar înregistrate în Registrul de
alin. (1) lit. b)
Stat al medicamentelor de uz veterinar din Legea nr.
119 /2018,
Depozitul desfășoară doar activitățile Art. 23 alin.
autorizate prin autorizația sanitar(1) din Legea
veterinară deținută, adică doar
nr. 119 /2018
distribuție angro medicamentele de uz
veterinar?
Distribuția angro a medicamentelor de Art. 23 alin. (5)
uz veterinar are loc în baza notelor de din Legea nr.
comandă care sunt corespunzătoare
119/2018
anexei nr. 3 la Legea nr. 119/2018?
Sunt păstrate notele de comandă Art. 23 alin. (6)
pentru toate livrările efectuate de către din Legea nr.
distribuitor?
119/2018
Notele de comandă sunt în original?
În depozit, cel puțin o dată pe an, se
Art. 23 alin. (3)
efectuează activități de verificare
din Legea nr.
(autoverificare), pentru compararea
119/2018
cantităților de medicamente de uz
veterinar achiziționate și livrate cu
cantitățile aflate în stoc.
Diferențele dintre cantitățile de
Art. 23 alin. (3)
medicamente de uz veterinar
din Legea nr.
achiziționate și livrate și cantitățile
119/2018
aflate în stoc, care se constată în urma
verificărilor cel puțin anuale
(autoverificărilor) se înregistrează în
rapoarte?
Rapoartele respective se păstrează cel
puțin 3 ani și se pun la dispoziția
autorității sanitar-veterinare
competente?
Unitatea ține evidența intrărilor și Art. 23 alin. (2)
ieșirilor de medicamente de uz din Legea nr.
veterinar,
cu
înregistrarea 119/2018
informațiilor cu privire la:
- data realizării operațiunii;
- denumirea medicamentului de uz
veterinar;

20

20

20

15

15

8

12

15

9

10

11

12

13

14

15

16

- țara de origine și denumirea
producătorului/fabricantului;
- numărul lotului/seria de fabricație și
data
expirării
termenului
de
valabilitate;
- cantitatea recepționată sau livrată;
- denumirea și adresa furnizorului și
ale destinatarului?
Transportul medicamentelor de uz
Art. 18, alin.
veterinar se face cu unități de (2) din Legea
transport
specializat,
care
au nr. 221/2007
autorizație sanitar-veterinară anuală
valabilă?
B. Cerințe privind condițiile de depozitare
Spațiile de depozitare se află în Art. 25 alin. (3)
construcții, nefiind permisă realizarea din Legea nr.
acestor activități în construcții cu 119/2018
caracter provizoriu permanente?
Depozitul este amplasat în locuri
Pct. 4 lit. a) și
salubre, cu vecinătăţi lipsite de surse
pct. 19 din
poluante, care să permită desfăşurarea anexa
la
activităţilor de specialitate?
Ordinul MAIA
Spaţiile depozitului sunt curate,
nr. 18/2014
uscate, cu o ventilaţie bună?
Depozitul este amenajat astfel încât să Pct. 22 din
aibă un spaţiu pentru recepţia,
anexa
la
desfacerea sau expedierea
Ordinul MAIA
medicamentelor de uz veterinar?
nr. 18/2014
Se asigură ca temperatura în
Art. 25 alin. (6)
încăperile depozitului care asigură
din Legea nr.
deținerea, distribuția și eliberarea
119/2018
medicamentelor de uz veterinar să nu
depășească indicii prevăzuți în anexa
nr. 4 la Legea nr. 119/2018?
Pentru
produsele
din
grupele Pct. 21 din
„Separanda” şi „Venena” sunt anexa
la
asigurate spaţii
separate, marcate Ordinul MAIA
corespunzător, pentru care este admis nr. 18/2004
un personal autorizat, în conformitate
cu reglementările în vigoare?
C. Cerințe privind personalul specializat
În cazul în care unitatea supusă
Art. 17 alin. (1)
controlului este și importator, aceasta lit. a) și art. 18
dispune de serviciile cel puțin a unei
alin. (5) din
persoane calificate și atestate în
Legea
nr.
domeniul medicinei veterinare?
119/2018
În cazul în care unitatea supusă Art. 16 alin. (1)
controlului este și importator, lit. d) și art. 18
personalul calificat este instruit alin. (4) din
continuu în vederea îndeplinirii Legea
nr.
obligațiilor sale legale, prevăzute la 119/2018
art. 19 din Legea nr. 119/2018.

15

10

5

8

15

15

10

10

17

18

19

19

20

21

22

Distribuitorul care este deținător al
Art. 27 alin. (1)
certificatului de înregistrare dispune
din Legea nr.
permanent și continuu de serviciile
119/2018
unei persoane calificate
corespunzător, responsabile de
activitatea de farmacovigilență?
Distribuitorul care este și deținător al Art. 27 alin. (3)
certificatului de înregistrare ține
și (4) din Legea
evidența, prin înregistrare, a tuturor
nr. 119/2018
reacțiilor adverse grave apărute la
animale și reacțiile adverse la om, ce
au apărut pe teritoriul Republicii
Moldova și în afara țării?
Distribuitorul, care este și deținător al Art. 27 alin. (4)
certificatului de înregistrare,
din Legea nr.
raportează Agenției Naționale pentru 119/2018
Siguranța Alimentelor toate reacțiile
adverse înregistrate?
D. Cerințe privind controlul calității
Toate medicamentele de uz veterinar Art. 21 alin.
din depozit sunt etichetate, iar
(1),(3)-(10), art.
etichetele și prospectele corespund
22 din Legea
cerințelor prevăzute șa art. 21 alin.
nr. 119/2018,
(1), (3)-(10) și art. 22 din Legea nr.
119/2018?
Datele specificate la art. 21 alin. (1)
Art. 21 alin. (2)
lit. f) - l) din Legea nr. 119/2018 și
din Legea nr.
menționate pe ambalajul secundar sau 119/2018
primar al medicamentelor de uz
veterinar, cât și prospectele
Art. 25 alin. (2)
medicamentelor de uz veterinar sunt
din Legea nr.
redactate în limba română și/sau cât
105/2003
și în una dintre limbile de circulație
internațională
Persoana calificată certifică, într-un Art. 19 alin. (2)
registru sau într-un document din Legea nr.
echivalent, că fiecare lot de producție 119/2018
distribuit este conform prevederilor
stabilite în lege?
Registrul sau documentul echivalent
este actualizat pe măsura efectuării
operațiunilor, păstrat
pentru o
perioadă de cel puțin 5 ani și este pus
la dispoziția Agenției la solicitare?
Distribuitorul dispune de un plan de
Art. 23 alin. (4)
urgență care să garanteze
din Legea nr.
implementarea operațiunilor de
119/2018
rechemare a produselor, dispuse de
Agenție sau efectuate în cooperare cu
fabricanții medicamentelor de uz
veterinar în cauză ori cu deținătorul
certificatului de înregistrare?

10

10

10

15

15

15

10

23

Toate seriile de produse aflate la
Art. 7 alin. (2)
15
depozitare dispun de documente de
și (6) din Legea
conformitate
nr. 105/2003
24 Se respectă interdicția de returnare a
Art. 30 alin. (1)
8
medicamentelor de uz veterinar
din Legea nr.
neutilizate, deteriorate sau expirate
119/2018
către producător/fabricant?
25 Depozitul deține și sunt operaționale
Art. 30 alin. (2)
10
contractele cu unitățile specializate în din Legea nr.
neutralizarea și denaturarea
119/2018
medicamentelor de uz veterinar
neutilizate, deteriorate sau expirate?
F. Cerințe privind activitatea de import
26 Importul medicamentelor de uz Art. 15 alin. (1)
10
veterinar se realizează în baza din Legea nr.
autorizației sanitar-veterinare de 119/2018
funcționare cu profil de import, care
este valabilă?
27 Distribuitorul cu drept de import Art. 17 alin. (1)
20
furnizează doar medicamente de uz lit. b) din Legea
veterinar înregistrate în Registrul de nr. 119/2018
stat al medicamentelor de uz veterinar
28 Are loc ținerea evidenței
Art.17, alin. (1)
15
medicamentelor de uz veterinar
lit. g) și h) din
achiziționate (importate) și distribuite. Legea
nr.
Pentru fiecare tranzacție, sunt
119/2018
înregistrate următoarele informații:
- data realizării operațiunii;
- denumirea medicamentului de uz
veterinar,
- țara de origine și denumirea
producătorului/fabricantului;
- numărul lotului/seria de fabricație și
data expirării termenului de
valabilitate;
- cantitatea recepționată sau livrată;
- denumirea și adresa furnizorului și
ale destinatarului.
Informațiile numite supra se păstrează
cel puțin 3 ani și sunt puse la
dispoziția Agenției la solicitare
…
TOTAL (PTP)
*
construcţii cu caracter provizoriu – construcţii autorizate care, conform documentaţiei de urbanism şi de
amenajare a teritoriului, au o durată de existenţă limitată, stabilită de către emitent. De ex.: chioşcuri, gherete,
pavilioane, cabine; (Legea 163/2010)
V. Punctajul pentru evaluarea riscului
Numărul de Numărul de
întrebări
încălcări
conform
constatate
Încălcări
clasificării
în cadrul
încălcărilor
controlului
(toate
(toate
întrebările
întrebările

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 3/col 2)
x100%)

Ponderea
valorică
totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 6/col 5)
x100%)

1
Minore

aplicate)

neconforme)

2

3

4

punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

punctajului
întrebărilor
neconforme)
6

7

Grave
Foarte grave
Total

VI. Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

VII. Lista actelor normative relevante
13.
14.
15.
16.
17.

Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar
Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară
Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor
HG nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar
Ordinul MAIA nr.18 din 05.02.2004 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare
de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare

Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
_________________________
Nume, prenume
________________________
Nume, prenume

_____________
Semnătura
______________
Semnătura

Anexa nr. 4
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-26-46-40,
E-mail: info@ansa.gov.md, Pagina oficială: www.ansa.gov.md
LISTĂ DE VERIFICARE Nr. ______

PRIVIND FABRICAȚIA DE MEDICAMENTE DE UZ VETERINAR
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea agentului economic ____________________________________________________________
Sediul juridic, codul fiscal ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Numele, prenumele conducătorului, persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia____________
_____________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _________________________________
_______________________________________________________________________________
Sediul unității structurale/funcționale _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nr. autorizației sanitar-veterinare _______________________ din__________________________
Domeniul de activitate pentru care este emisă autorizația:
□ fabricarea medicamentelor sterile,
□ fabricarea medicamentelor nesterile,
□ operațiuni de ambalare,
□ operațiuni de divizare,
□ operațiuni de modificare a formei de prezentare a medicamentelor,
Proveniența substanțelor active utilizate la fabricație:
□ achiziții din industria farmaceutică,
□ achiziții directe din import,
□ alte surse.
Capacitatea de depozitare a fabricii, în tone:
□ 0,5; □ 1-10; □ 11-20; □ 21-50; □ 51-100; □ 101-200; □ 201-400.
Pentru efectuarea testărilor de laborator pe materii prime, intermediare și finite, fabricantul:
□ dispune de un laborator propriu;
□ dispune de un contract cu un laborator acreditat național (în cazul acestui răspuns, se va indica
laboratorul): ___________________________________________________________________
III. Informații despre persoana supusă controlului, necesare pentru evaluarea riscurilor:

Criteriul1

Informația
curentă
anterioară
controlului

Gradul
de risc

Informația este
valabilă și după
control
(se bifează dacă este
cazul)

Informația revizuită
cadrul controlului
(se completează dacă
este cazul)

Subdomeniul activității
farmaceutice veterinare și
asistenței medicale veterinare
Tipul medicamentului de uz
veterinar
1
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

Nr.
d/o

1

2

3

4

5

Conformitatea
Întrebări

Referința legală

Da

Nu

A. Cerințe procesului de fabricație
Unitatea deține autorizație sanitar- Art. 18. alin. (1) din
veterinară de funcționare valabilă?
Legea nr. 221/2007
Art. 15 alin. (1) și (2)
din Legea
nr. 119 /2018
Unitatea desfășoară doar activități Art. 18 alin. (1) din
pentru care deține autorizare sanitar- Legea nr. 221/2007
veterinară valabilă?
Art. 15 alin. (1) și (2)
din Legea nr. 119/2018
Sunt identificate zonele/fazele critice Pct. 12 alineatul întâi
din lanțul de fabricație sunt din anexa nr. 1 la HG
identificate și se află sub o nr. 93/2012
monitorizare strictă, fiind revalidate
periodic?
Producătorul dispune de un sistem de Pct. 9 alineatul întâi lit.
documentare actualizat care să a) din anexa nr. 1 la HG
cuprindă specificaţiile, formulele de nr. 93/2012
producere, instrucţiunile de producere
şi de ambalare, procedurile şi
evidenţele, rapoartele şi înregistrările
privind diferitele operaţiuni de
producere pe care le efectuează?
Producătorul dispune de documente Pct. 9 alineatul întâi lit.
specifice privind operaţiunile şi b) din anexa nr. 1 la
condiţiile generale de producere, HG nr. 93/2012
precum şi documente specifice pentru
producerea fiecărui lot? Acest
ansamblu de documente permite
reconstituirea istoricului (asigură
trasabilitatea) fiecărui lot produs - de
la substanțele active, excipienți
procurați, pînă la medicamentele de
uz veterinar finite?

Nu
este
cazul

Comentarii

Ponderea

IV. Lista de întrebări

20

20

10

10

10

6

Documentele privind un lot sunt Pct. 9 alineatul doi din
păstrate cel mult un an după data anexa nr. 1 la HG nr.
expirării lotului în cauză şi cel mult 93/2012
cinci ani după atestarea acestuia?

10

Există evidența tuturor tranzacțiilor cu
substanțe active ce pot fi utilizate la
fabricația medicamentelor de uz
veterinar?
Evidențele respective sunt păstrate cel
puțin 3 ani și le pune la dispoziția
autorității competente?
Spațiile echipamentele și instalațiile
tehnice sunt situate, proiectate,
construite, adaptate, întreținute și
utilizate astfel încît să:
- corespundă operațiunilor efectuate;
- reducă la minimum riscul de eroare
a procesului și permit o curățenie și o
întreținere eficace, cu scopul de a
evita contaminările, printre care
contaminările încrucișate și oricare
altă
atingere
adusă
calității
medicamentelor;
- să asigure condiții de realizare a
controlului calității de laborator intern
în ceea ce privește fabricația și
depozitarea produselor respective
Producătorul
întreprinde
măsuri
pentru conformarea la Regulile de
bună practică de fabricație (GMP)
pentru
medicamentele
de
uz
veterinar?
Producătorul utilizează ca materii
prime numai substanțele active
fabricate conform Regulilor de bună
practică de fabricație pentru materii
prime?
Fabrica
furnizează
doar
medicamentele de uz veterinar
înregistrate?

Art. 25 alin. (2) din
Legea nr. 119/2018

10 După data expirării produsului finit
probele din fiecare lot de produse
finite se păstreze cel mult un an?
11 În cazul în care procesul de producere
cere o durată de păstrare mai lungă,
probele de materii prime (cu excepţia
solvenţilor, a gazelor şi a apei) sunt
păstrate cel mult doi ani de la
producerea
produsului
finit
corespunzător?
C. Cerințe privind controlului calității

Pct. 16 alineatul întâi
din anexa nr. 1 la
HG nr. 93/2012
Pct. 16 alineatul doi din
anexa nr. 1 la HG nr.
93/2012

10

12 Toate seriile de medicamente de uz Art. 7 alin. (2) și (6) din
veterinar destinate plasării pe piață, Legea nr. 105/2003
dispun de documente de conformitate

15

7

8

9

Art.16, pct (1),lit b) din
Legea nr. 119/2018,

15

Pct. 11 și 12 din anexa
1 la HG 93/2012

Art. 17 alin. (1) lit. f)
din Legea nr. 119/2018

18

Art. 17 alin. (1) lit. f)
din Legea nr. 119/2018

15

Art. 4 alin. (1) și art.
17 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 119/2018

8

13 Producătorul
ține
evidența
medicamentelor de uz veterinar
furnizate de acesta, inclusiv a
probelor? Pentru fiecare tranzacție,
sunt
înregistrate
următoarele
informații:
– data tranzacției;
– denumirea produsului;
– cantitatea distribuită;
– denumirea și adresa destinatarului;
– numărul seriei.
Informațiile numite supra se păstrează
cel puțin 3 ani și sunt puse la
dispoziția autorității sanitar-veterinare
competente, când aceasta le solicită?
14 Producătorul dispune de un sistem de
înregistrare
și
rezolvare
a
reclamațiilor
cu
privire
la
medicamente
de
uz
veterinar
fabricate?
15 Se respectă interdicția de returnare a
medicamentelor de uz veterinar
neutilizate, deteriorate sau expirate
către producător/fabricant?
16 Fabrica dispune de un sistem de
retragere rapidă și permanentă a
medicamentelor de uz veterinar din
circuitul de distribuție?
17 Transportul medicamentelor de uz
veterinar se face cu unități de
transport
specializat,
care
au
autorizație sanitar-veterinară anuală
valabilă?
D. Cerințe privind personalul specializat
18 Producătorul dispune permanent și în
continuu de serviciile cel puțin a unei
persoane calificate în ceea ce privește
atît producția/fabricația, cît și
controlul calității medicamentelor de
uz veterinar, care corespunde
condițiilor stabilite la art. 18 alin. (3)
din Lege nr. 119/2018 și este
responsabilă de îndeplinirea sarcinilor
menționate la art. 19 din aceeași lege?
19 Personalul calificat este instruit
continuu în vederea îndeplinirii
obligațiilor sale legale, prevăzute la
art. 19 din Legea nr. 119/2018.
20 Obligaţiile membrilor personalului de
conducere şi de control, inclusiv a
persoanelor calificate, responsabile cu
punerea în aplicare a bunei practici de
producere, sunt specificate în fişa
postului.
21 Persoana desemnată pentru controlul
calității medicamentelor de uz
veterinar:
- deţine o diplomă de calificare

Art. 17 alin. (1) lit. g) și
h) din Legea nr.
119/2018Legea
nr.
119/2018

20

Pct. 19 din anexa nr. 1
la HG nr. 93/ 2012

8

Art. 30 alin. (1) din
Legea nr. 119/2018

5

Pct. 20 din anexa nr. 1
la HG nr. 93/ 2012

5

Art. 18 alin. (2) din
Legea nr. 221/2007

8

Art.17 alin. (1) lit. a) și
art. 18 alin. (1) din
Legea nr. 119/2018

20

Pct. 6 lit. b) din anexa
nr. 1 la HG nr. 93/2012

Art. 16 alin. (1) lit. d) și
art. 18 alin. (4) din
Legea nr. 119/2018

10

Pct. 7 din anexa nr. 1
la HG nr. 93/2012

8

Art. 18 alin. (3)
din Legea nr. 119/2018

10

acordată la încheierea unui curs
universitar în domeniul farmaceuticii
sau medicinei veterinar;
- să prezinte dovada că are
cunoştinţele necesare pentru fabricaţia
şi controlul medicamentelor de uz
veterinar, precum şi să aibă experienţă
în domeniul dat, dobîndită pe
parcursul a cel puţin 2 ani în una sau
mai multe întreprinderi producătoare
autorizate în activităţile de analiză
calitativă a produselor medicinale, de
analiză cantitativă a substanţelor
active şi de testare şi control, necesare
pentru
asigurarea
calităţii
medicamentelor de uz veterinar?

TOTAL (PTP)
*

construcții cu caracter provizoriu – construcții autorizate care, conform documentației de urbanism şi de
amenajare a teritoriului, au o durată de existență limitată, stabilită de către emitent. De ex.: chioșcuri, gherete,
pavilioane, cabine; (Legea 163/2010)
V. Punctajul pentru evaluarea riscului

Încălcări

1
Minore
Grave
Foarte grave

Numărul
Numărul
de
Gradul de
de încălcări
întrebări
conformare
constatate
conform
conform
în cadrul
clasificării
numărului de
controlului
încălcărilor
încălcări %
(toate
(toate
(1-(col 3/col
întrebările
întrebările
2) x100%)
neconforme)
aplicate)
2

3

4

Ponderea
valorică
totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

Ponderea
valorică a
Gradul de
încălcărilor conformare
constatate
conform
în cadrul
numărului de
controlului
încălcări %
(suma
(1-(col 6/col
punctajului
5) x100%)
întrebărilor
neconforme)
6

7

Total
VI. Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave
VII. Lista actelor normative relevante
18. Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară
19. Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

20. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor
21. HG nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar

Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
_________________________
Nume, prenume

_____________
Semnătura

________________________
Nume, prenume

______________
Semnătura

Anexa nr. 5
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-26-46-40,
E-mail: info@ansa.gov.md, Pagina oficială: www.ansa.gov.md
LISTĂ DE VERIFICARE Nr. ______
A UNITĂȚII DE PRODUCERE A NUTREȚURILOR COMBINATE
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea agentului economic _____________________________________________________________________
Sediul juridic ___________________________________________________________________________________
Adresa de facto a unității verificate __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Reprezentantul legal din partea unității _______________________________________________________________
Capacitatea totală anuală de producție, tone: _________________________________________________________
Producția totală anuală, tone: _____________________________________________________________________
Producția anuală după tipuri de produse:
a) furaje combinate pentru păsări, tone: ___________________________________________________________
b) furaje combinate pentru porci, tone: ____________________________________________________________
c) furaje medicamentate, tone: __________________________________________________________________
Destinația produselor: a) consum intern, tone: ________________________________________________________
b) export, tone: ______________________________________________________________
are activitate sezonieră
Unitatea este autorizată pentru operațiuni de import: da; nu.
III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:
Informația este
Informația
Informația
Gradul de
valabilă și după
revizuită și
curentă
Criteriul1
risc
control
gradului de risc
anterioară
(se bifează dacă
(se completează
controlului
este cazul)
dacă este cazul)
Domeniul/subdomeniul de
activitate economică a persoanei
supuse controlului din domeniul
furajelor
Aplicarea principiilor de analiză a
riscurilor și punctele critice de
control (HACCP)
1
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului
IV. Lista de întrebări:

Întrebări

1 Unitatea activează în baza unei autorizații
sanitar veterinare valabilă?
2 Producerea, importul, comerţul, exportul
de furaje, materiale furajere, premixuri,
zooforturi, aditivi furajeri, furaje
complete, furaje suplimentare, furaje
combinate, alte materiale şi produse
utilizate în furajarea şi nutriţia animalelor
se face în bază de autorizare valabilă al
Agenției Naționale pentru Siguranța
Alimentelor?
3 Instalaţiile, echipamentele, containerele,
cutiile și zonele pentru transformarea,
manipularea, şi depozitarea nutrețurilor,
precum şi spaţiul înconjurător sunt
menţinute în stare de curăţenie, sunt
curăţate atent la intervale periodice pentru
prevenirea acumulării riscurilor, a
contaminării încrucişate?
4 Containerele şi echipamentele utilizate
pentru cântărirea materiilor prime şi
furajelor finite se igienizează periodic?
5 Tancurile rutiere și containerele utilizate
la deținerea, transportarea furajelor cu
adaos medicamentos sunt supuse
igienizării anterior fiecărei reutilizări,
pentru a preveni interacţiuni sau
contaminări ulterioare nedorite?
6 Produsele chimice pentru curăţare şi
dezinfectare sunt utilizate în conformitate
cu instrucţiunile şi sunt depozitate departe
de furaje și ingredientele lor?
7 Sunt puse în aplicare programe de
combatere a dăunătorilor?
8 Prin asamblarea, proiectarea, construcţia şi
dimensiunile lor instalaţiile şi
echipamentele:
1) pot fi uşor curăţate şi/sau dezinfectate?

2) permit reducerea la minimum a riscului
de eroare şi prevenirea contaminării, a
contaminării încrucişate şi, în general, a
oricărui efect nefast asupra siguranţei şi
calităţii produselor.
9 Maşinile care intră în contact cu
nutreţurile sunt uscate după fiecare
spălare?
10 Instalațiile au o iluminare naturală şi/sau
artificială suficientă?
11 Ferestrele, uşile şi celelalte deschideri cu
închidere etanşă asigură împiedicarea

Referinţa legală

Comentarii

Ponderea

Nr.
d/o

Conformitatea
Nu
Da Nu este
cazul

Art. 18 alin. (1) din
Legea nr. 221/2007
Art. 36 alin. (3) din
Legea nr. 221/2007

20

Pct. 41, 42, 54, pct.
55 sbpct. 3), pct. 80
din anexa la HG nr.
1405/2008HG nr.
1405/2008

10

Pct. 80 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 7 alineatul doi
din anexa la
HG nr. 311/2012

10

Pct. 55 sbpct. 3) din
anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 25 și 54 din
anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 55 sbpct. 1) din
anexa la HG nr.
1405/2008
Pct. 55 sbpct. 2) din
anexa la
HG nr. 1405/2008

8

Pct. 55 sbpct. 2) din
anexa la
HG nr. 1405/2008
Pct. 57 din anexa la
HG nr. 1405/2008
Pct. 61 din anexa la
HG nr. 1405/2008

5

20

9

10
5

pătrunderii dăunătorilor?
12 Instalaţiile şi echipamentele care trebuie
să servească operaţiunilor de amestec
şi/sau de fabricare sunt supuse
verificărilor periodice corespunzătoare?
13 Balanţele şi dispozitivele de măsurat
utilizate la fabricarea nutreţurilor
corespund gamei de greutăţi sau de
volume de măsurat?
Precizia balanțelor și dispozitivelor de
măsurat este verificată periodic?
14 Apa utilizată la fabricarea nutreţurilor are
un nivel de calitate adecvat pentru
animale?
15 Conductele de apă sunt fabricate din
materiale inerte şi sunt curăţate şi
întreţinute periodic?
16 Se efectuează evacuarea apelor de
canalizare, a apelor uzate și a apelor
pluviale?
Evacuarea apelor de canalizare, a apelor
uzate și apelor pluviale se face în așa fel
încât să se asigure protecția
echipamentelor, siguranța și calitatea
nutrețurilor?
17 Furajele şi ingredientele lor sunt
depozitate în condiţii sigure, în modul care
previne contaminarea acestora de către
organismele dăunătoare sau de
contaminanţii chimici, fizici sau
microbiologici sau de alte substanţe
nedorite apărute în timpul manipulării,
depozitării şi transportării?
18 Furajele sunt depozitate separat de
îngrăşămintele chimice, pesticide, materii
care nu se referă la compoziţia furajelor şi
ingredientele lor, agenți chimici și alte
produse interzise în nutrețuri?
19 Premixurile şi furajele medicamentate sunt
depozitate în camere separate şi sigure
sau în containere ermetice, special
proiectate pentru stocarea unor astfel de
produse?
20 Furajele și ingredientele acestora sunt
depozitate pe grupe de animale şi în spaţii
delimitate pentru fiecare grupă?
21 Furajele se depozitează şi se transportă în
aşa fel încît să poată fi uşor identificate, în
scopul prevenirii confuziilor sau
contaminării încrucişate şi a deteriorării
acestora?
22 Premixurile cu adaos medicamentos
utilizate la prepararea furajelor
medicamentate sunt înregistrate în
Registrul de stat al medicamentelor de uz
veterinar?

Pct. 56 partea
dispozitivă din
anexa la HG nr.
1405/2008
Pct. 56 sbpct. 1) din
anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 59 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 59 din anexa la
HG nr. 1405/2008

8

Pct. 60 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 40 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 41, 42 și 44 din
anexa la HG nr.
1405/2008

10

Pct. 4 sbpct. 2) lit.
f) din anexa la HG
nr. 311/2012

10

Pct. 45 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 79 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Art. 3 alin. (4) din
Legea nr. 119/2018

20

10

23 Producătorul asigură excluderea oricărei
posibilități de interacţiune nedorită între
medicamentele de uz veterinar, aditivi şi
nutreţuri?
24 Toate furajele plasate pe piață de către
producător sau care se preconizează a fi
plasate spre comercializare sunt etichetate
şi/sau identificate pentru facilitarea
trasabilităţii, prin documentaţie sau
informaţii adecvate?
25 Etichetele de pe ambalaje conţine
informaţii privind:
1) producătorul;
2) adresa producătorului;
3) denumirea produsului;
4) valoarea nutritivă;
5) componenţa produsului (lista
ingredienţilor);
6) masa netto;
7) instrucţiunea de utilizare, cu
enumerarea speciilor şi categoriilor de
animale pentru care sînt destinate
nutreţurile;
8) numărul lotului şi data producerii;
9) termenul de valabilitate;
10) condiţiile de păstrare şi transportare a
nutreţurilor;
11) indicaţii suplimentare, la decizia
producătorului, importatorului?
26 Etichetele furajelor cu adaos de
medicamente conţin următoarele
informaţii:
a) denumirea produsului;
b) o descriere a substanţelor active
exprimată calitativ şi cantitativ pe unitate
de dozare sau în funcţie de forma de
administrare pentru un volum sau o
greutate respectivă;
c) cantitatea netă, volumul;
d) data fabricării şi termenul de
valabilitate;
e) condiţiile de păstrare;
f) numărul certificatului de înregistrare;
g) denumirea firmei şi adresa permanentă
sau sediul înregistrat ale titularului
certificatului de înregistrare şi ale
producătorului, dacă aceştia diferă;
h) speciile de animale cărora le este
destinat produsul medicamentos veterinar,
metoda şi calea de administrare;
i) perioada de aşteptare;
j) precauţii speciale pentru păstrare, dacă
acestea există?
27 Etichetele produselor cu aditivi, trebuie să
conțină informaţii vizibile, lizibile şi de
neşters, în limba de stat şi, după caz, în
una dintre limbile oficiale ale ţării
importatoare, și anume:
a) denumirea aditivilor pentru hrana

Pct. 5 lit. c) din
anexa la HG nr.
311/2012

10

Pct. 21 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

Pct. 8 lit. a) din
anexa la HG nr.
311/2012
Pct. 33 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

Pct. 8 alineatul unu
lit. a) din anexa la
HG nr. 311/2012

15

Pct. 19 din anexa
nr. 1 la HG nr.
462/2013

15

Pct. 34 din anexa
nr. 2 la HG nr.

28

29

30

31

32

33

34

35

animalelor, precum este indicat în
certificatul de înregistrare, precedat de
denumirea grupei funcţionale;
b) denumirea firmei şi adresa sau sediul
înregistrat al titularului certificatului de
înregistrare şi ale producătorului, dacă
acestea diferă;
c) greutatea netă sau, în cazul aditivilor
lichizi şi preamestecurilor, volumul ori
greutatea netă;
d) modul de utilizare şi recomandările de
siguranţă privind utilizarea şi cerinţele
specifice menţionate în certificat, inclusiv
speciile şi categoriile de animale cărora le
este destinat aditivul sau preamestecul de
aditivi;
e) numărul de identificare;
f) numărul de referinţă al lotului şi data de
fabricaţie.
În cazul furajelor care conţin făină de
peşte, eticheta conține clar menţiunea
„Conţin făină de peşte – Nu pot fi utilizate
în hrana erbivorelor” ori „Conţin produse
sangvine – Nu se utilizează în hrana
erbivorelor”?
Specificaţiile obligatorii de etichetare a
materiilor prime pentru furaje şi furajelor
combinate sunt prezentate în limba
naţională a statului sau a statelor în care
este comercializat furajul, într-un loc
vizibil de pe ambalaj, container şi în
certificatul sanitar-veterinar?
Producătorul a adoptat măsuri cu caracter
tehnic sau organizatoric, specifice
procesului de producție, pentru a preveni
sau limita, la nevoie, contaminarea
încrucişată şi erorile?
Furajele medicamentate se plasează pe
piață în ambalaje sau în containere
închise, astfel încît la deschidere modul de
închidere să se deterioreze şi să nu poată fi
refolosite?
Furajele cu adaos de medicamente sînt
furnizate crescătorilor sau deţinătorilor de
animale exclusiv în baza reţetei
înregistrate, eliberate de un medic
veterinar?
Unitatea dispune de personal suficient și
calificat pentru fabricarea produselor, care
să posede competenţele şi calificările
necesare pentru fabricarea produselor
respective?
La unitatea de producere a nutreţurilor cu
adaos de medicamente este încadrat
personal cu cunoştinţe şi calificare în
tehnologia amestecului?
Deșeurile și materiile prime
necorespunzătoare pentru nutrețuri sunt

462/2013

Pct. 34 din anexa
nr. 2 la HG nr.
1405/2008

15

Pct. 30 din anexa
nr. 2 la HG nr.
462/2013

15

Pct. 67 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

Pct. 7 alineatul întâi
din anexa la HG nr.
311/2012

15

Pct. 7 partea
dispozitivă din
anexa la HG nr.
311/2012

15

Pct. 63 din anexa la
HG nr. 1405/2008

9

Pct. 4 sbpct. 2) lit.
b) din anexa la
HG nr. 311/2012

9

Pct. 69 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

identificate şi izolate?
36 La unitate este desemnată o persoană
calificată responsabilă de controlul
calităţii furajelor?
37 Unitatea își efectuează analizele la un
laborator acreditat?
38 Este elaborat și se implementează un plan
de control al calităţii, care să cuprindă, în
special:
- verificări ale punctelor critice ale
procesului de fabricaţie;
- proceduri şi frecvenţe de prelevare a
probelor;
- metode de analiză şi frecvenţa acestora;
- respectarea specificaţiilor;
- destinaţia care trebuie dată produselor în
cazul neconformităţii, între stadiul
materiilor prime transformate şi cel al
produselor finale?
39 Unitatea are elaborate procedurile
permanente bazate pe principiile HACCP?

Pct. 71 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 72 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

Pct. 73 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

Pct. 8 sbpct. 1) din
anexa la HG nr.
1405/2008

15

40 Procedurile permanente bazate pe
principiile HACCP corespund cerințelor
prevăzute la pct.8 subpct.2) lit.a)-f) din
Norma sanitar-veterinară privind igiena
nutreţurilor şi conţinutul substanţelor
nedorite în nutreţuri, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.1405/2008, după
cum urmează:
a) procedurile identifică toate riscurile
care trebuie să fie prevenite, eliminate sau
aduse la un nivel acceptabil?
b) procedurile identifică punctele critice la
nivelul cărora un control este
indispensabil pentru prevenirea sau
eliminarea unui risc sau pentru aducerea
acestuia la un nivel acceptabil?
c) procedurile stabilesc, în punctele
critice, limitele critice care diferenţiază
acceptabilitatea de inacceptabilitate, în
scopul prevenirii, eliminării sau reducerii
riscurilor identificate?
d) sunt stabilite proceduri de supraveghere
eficientă a punctelor critice?

Pct. 8 sbpct. 2) lit.
a) – f) din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

e) procedurile stabilesc acţiunile de
corecţie care trebuie să fie aplicate atunci
cînd supravegherea indică faptul că un
punct critic nu este controlat?

15

15

15

15

15

f) sunt stabilite procedurile de verificare a
caracterului complet şi eficient al
măsurilor definite la pct.8 subpct.2) lit. a)e) din Norma sanitar-veterinară privind
igiena nutreţurilor şi conţinutul
substanţelor nedorite în nutreţuri, aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1405/2008?
41 Unitatea deţine documentaţia pregătitoare,
de execuţie, de organizare, de raportare şi
înregistrare, care să demonstreze aplicarea
eficientă a măsurilor prevăzute la pct.8
subpct.2) lit.a)-f) din Norma sanitarveterinară privind igiena nutreţurilor şi
conţinutul substanţelor nedorite în
nutreţuri, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.1405/2008?
42 Unitatea implementează sistemul de
analiză a riscurilor şi punctele critice de
control (HACCP), conform procedurilor
permanente elaborate, precum și programe
de control conform principiilor HACCP?
43 Producătorul realizează verificarea
calității furajelor produse?
44 Verificarea calităţii furajelor, se
efectuează periodic, în bază de rapoarte de
încercări, care se efectuează de către
laboratoare acreditate?
45 Producătorul supune furajele cu adaos de
medicamente, pe care le produce,
controalelor periodice – inclusiv prin teste
de laborator de omogenitate adecvată,
pentru a se asigura că furajele cu adaos de
medicamente respectă cerinţele HG nr.
311/2012 , în special cu privire la
omogenitate, stabilitate şi perioada de
depozitare?
46 Producătorul prelevează și păstrează probe
de ingrediente din fiecare lot de produse
fabricate şi comercializate sau din fiecare
parte specifică a producţiei (în cazul unei
producţii continue)?
47 Probele prelevate:
- se păstrează sigilate şi etichetate pentru a
putea fi identificate cu uşurinţă?
- sunt depozitate în condiţii care să
împiedice orice modificare anormală a
compoziţiei acestora sau orice alterare?
- sunt păstrate şi puse la dispoziţia
autorităţii competente, pe toată perioada
de utilizare a nutreţurilor comercializate?
48 Producătorul păstrează documentele
referitoare la materiile prime utilizate la
fabricarea produsului finit?
49 Producătorul ține evidența datelor
referitoare la achiziţii de materii prime?

15

Pct. 8 sbpct. 2) lit.
g) din anexa la HG
nr. 1405/2008

10

Pct. 8 sbpct. 1) și
pct. 24 din anexa la
HG nr. 1405/2008

18

Pct. 29 din anexa la
HG nr. 1405/2008
Pct. 29 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 4 sbpct. 2) lit.
d) din anexa la HG
nr. 311/2012

15

Pct. 75 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 76 din anexa la
HG nr. 1405/2008

12

Pct. 74 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 83 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

15

50 Producătorul ține evidența zilnică a
tipurilor şi cantităţilor de premixuri, de
furaje folosite şi de furaje cu adaos de
medicamente produse, păstrate,
comercializate și/sau expediate, împreună
cu numele şi adresele crescătorilor sau
deţinătorilor de animale, şi, dacă este
cazul, numele şi adresa distribuitorului
autorizat, numele şi adresa medicului
veterinar care a prescris nutreţul?

Pct. 83 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 4 sbpct. 2) lit.
e) din anexa la HG
nr. 311/2012

…

TOTAL (PTP)
V. Punctajul pentru evaluarea riscului

Încălcări

1
Minore

Numărul de
întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)

Numărul
Gradul de
de încălcări
conformare
constatate
conform
în cadrul
numărului de
controlului
încălcări %
(toate
(1-(col 3/col 2)
întrebările
x100%)
neconforme)

2

3

4

Ponderea
valorică totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)
6

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 6/col 5)
x100%)

7

Grave
Foarte grave
Total
VI. Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

Lista actelor normative relevante
22. Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar.
23. Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară.
24. HG nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutrețurilor și
conținutul substanțelor nedorite în nutrețuri.
25. HG nr. 311 din 21.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de reglementare a
preparării, plasării pe piață și utilizarea nutrețurilor cu adaus de medicamente.
26. HG nr. 462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje.
Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
_________________________
Nume, prenume

_____________
Semnătura

________________________
Nume, prenume

______________
Semnătura

Anexa nr. 6
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-26-46-40,
E-mail: info@ansa.gov.md, Pagina oficială: www.ansa.gov.md
LISTĂ DE VERIFICARE Nr. ______
A UNITĂȚII DE PRODUCERE A FURAJELOR (MALAXOR ȘI MOARĂ)
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea agentului economic _____________________________________________________________________
Sediul juridic ___________________________________________________________________________________
Adresa de facto a unității verificate __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Reprezentantul legal din partea unității _______________________________________________________________

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:
Informația este
Informația
Gradul
valabilă și după
curentă
Criteriul1
de risc
control
anterioară
(se bifează dacă este
controlului
cazul)
Domeniul/subdomeniul de activitate
economică a persoanei supuse
controlului din domeniul furajelor
Aplicarea principiilor de analiză a
riscurilor și punctele critice de control
(HACCP)
1
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului

Informația
revizuită și
gradului de risc
(se completează
dacă este cazul)

Nr.
d/o

Întrebări

Referinţa legală

1

Unitatea activează în baza unei
autorizații sanitar veterinare valabilă?
Instalaţiile, echipamentele,
containerele, cutiile și zonele pentru
transformarea, manipularea, şi
depozitarea nutrețurilor, precum şi
spaţiul înconjurător sunt menţinute în
stare de curăţenie, sunt curăţate atent la

Art. 18 alin. (1) din
Legea nr. 221/2007
Pct. 41, 42, 54, pct. 55
lit. c), pct. 80 din anexa
la HG nr. 1405/2008

2

Conformitatea
Nu
Da Nu este
cazul

Comentarii

Ponderea

IV. Lista de întrebări:

20
10

3

4

5
6

intervale periodice pentru prevenirea
acumulării riscurilor, a contaminării
încrucişate?
Containerele şi echipamentele utilizate
pentru cântărirea materiilor prime şi
furajelor finite se igienizează periodic?
Produsele chimice pentru curăţare şi
dezinfectare sunt utilizate în
conformitate cu instrucţiunile şi sunt
depozitate departe de furaje și
ingredientele lor?
Sunt puse în aplicare programe de
combatere a dăunătorilor?
Prin asamblarea, proiectarea,
construcţia şi dimensiunile lor
instalaţiile şi echipamentele:
1) pot fi uşor curăţate şi/sau
dezinfectate?

Pct. 80 din anexa la HG
nr. 1405/2008

10

Pct. 55 sbpct. 3) din
anexa la HG nr.
1405/2008

10

Pct. 25 și 54 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 55 sbpct. 1) din
anexa la
HG nr. 1405/2008
2) permit reducerea la minimum a
Pct. 55 sbpct. 2) din
riscului de eroare şi prevenirea
anexa la HG nr.
contaminării, a contaminării încrucişate 1405/2008
şi, în general, a oricărui efect nefast
asupra siguranţei şi calităţii produselor.
7 Maşinile care intră în contact cu
Pct. 55 sbpct. 2) din
nutreţurile sunt uscate după fiecare
anexa la HG nr.
spălare?
1405/2008
8 Instalațiile au o iluminare naturală
Pct. 57 din anexa la HG
şi/sau artificială suficientă?
nr. 1405/2008
9 Ferestrele, uşile şi celelalte deschideri
Pct. 61 din anexa la HG
cu închidere etanşă asigură
nr. 1405/2008
împiedicarea pătrunderii dăunătorilor?
10 Instalaţiile şi echipamentele care
Pct. 56 partea
trebuie să servească operaţiunilor de
dispozitivă din anexa la
amestec şi/sau de fabricare sunt supuse HG nr. 1405/2008
verificărilor periodice
corespunzătoare?
11 Balanţele şi dispozitivele de măsurat
Pct. 56 sbpct. 1) din
utilizate la fabricarea nutreţurilor
anexa la HG nr.
corespund gamei de greutăţi sau de
1405/2008
volume de măsurat?
Precizia balanțelor și dispozitivelor de
măsurat este verificată periodic?
12 Apa utilizată la fabricarea nutreţurilor
Pct. 59 din anexa la HG
are un nivel de calitate adecvat pentru
nr. 1405/2008
animale?
13 Se efectuează evacuarea apelor de
Pct. 60 din anexa la HG
canalizare, a apelor uzate și a apelor
nr. 1405/2008
pluviale?
Evacuarea apelor de canalizare, a
apelor uzate și apelor pluviale se face
în așa fel încât să se asigure protecția
echipamentelor, siguranța sanitară și
calitatea nutrețurilor?
14 Furajele şi ingredientele lor sunt
Pct. 40 din anexa la HG
depozitate în condiţii sigure, în modul
nr. 1405/2008
care previne contaminarea acestora de

8

9

5

10
5

10

10

10

10

10

către organismele dăunătoare sau de
contaminanţii chimici, fizici sau
microbiologici sau de alte substanţe
nedorite apărute în timpul manipulării,
depozitării şi transportării?
15 Furajele și ingredientele acestora sunt
depozitate pe grupe de animale şi în
spaţii delimitate pentru fiecare grupă?
16 Furajele se depozitează şi se transportă
în aşa fel încît să poată fi uşor
identificate, în scopul prevenirii
confuziilor sau contaminării încrucişate
şi a deteriorării acestora?
17 Toate furajele plasate pe piață de către
producător sau care se preconizează a
fi plasate spre comercializare sunt
etichetate şi/sau identificate pentru
facilitarea trasabilităţii, prin
documentaţie sau informaţii adecvate?
18 Etichetele de pe ambalaje conţin
informaţii privind:
1) producătorul;
2) adresa producătorului;
3) denumirea produsului;
4) valoarea nutritivă;
5) componenţa produsului (lista
ingredienţilor);
6) masa netto;
7) instrucţiunea de utilizare, cu
enumerarea speciilor şi categoriilor de
animale pentru care sînt destinate
nutreţurile;
8) numărul lotului şi data producerii;
9) termenul de valabilitate;
10) condiţiile de păstrare şi
transportare a nutreţurilor;
11) indicaţii suplimentare, la decizia
producătorului, importatorului?
19 În cazul furajelor care conţin făină de
peşte, eticheta conține clar menţiunea
„Conţin făină de peşte – Nu pot fi
utilizate în hrana erbivorelor” ori
„Conţin produse sangvine – Nu se
utilizează în hrana erbivorelor”?.
20 Producătorul a adoptat măsuri cu
caracter tehnic sau organizatoric,
specifice procesului de producție,
pentru a preveni sau limita, la nevoie,
contaminarea încrucişată şi erorile?
21 Unitatea dispune de personal suficient
și calificat pentru fabricarea
produselor, care să posede
competenţele şi calificările necesare
pentru fabricarea produselor
respective?
22 Personalul este informat cu privire la
funcțiile, răspunderile și competențele
sale?

Pct. 45 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 79 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 21 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

Pct. 33 din anexa la HG
nr. 1405/2008

15

Pct. 34 din anexa la HG
nr. 1405/2008

15

Pct. 67 din anexa la HG
nr. 1405/2008

15

Pct. 63 din anexa la HG
nr. 1405/2008

9

Pct. 64 din anexa la HG
nr. 1405/2008

15

23 Deșeurile și materiile prime
necorespunzătoare pentru nutrețuri sunt
identificate şi izolate?
24 La unitate este desemnată o persoană
calificată responsabilă de controlul
calităţii furajelor?
25 Analizele unității sunt efectuate la un
laborator acreditat?
26 Este elaborat și se implementează un
plan de control al calităţii, care să
cuprindă, în special:
- verificări ale punctelor critice ale
procesului de fabricaţie;
- proceduri şi frecvenţe de prelevare a
probelor;
- metode de analiză şi frecvenţa
acestora;
- respectarea specificaţiilor;
- destinaţia care trebuie dată produselor
în cazul neconformităţii, între stadiul
materiilor prime transformate şi cel al
produselor finale?
27 Producătorul realizează verificarea
calității furajelor produse?
28 Verificarea calităţii furajelor se
efectuează, în baza unui raport de
încercări, eliberat de un laborator
acreditat?
29 Producătorul prelevează și păstrează
probe de ingrediente şi din fiecare lot
de produse fabricate şi comercializate
sau din fiecare parte specifică a
producţiei?
30 Probele prelevate:
- se păstrează sigilate şi etichetate
pentru a putea fi identificate cu
uşurinţă?
- sunt depozitate în condiţii care să
împiedice orice modificare anormală a
compoziţiei acestora sau orice alterare?
- sunt păstrate şi puse la dispoziţia
autorităţii competente, pe toată
perioada de utilizare a nutreţurilor
comercializate?
31 Producătorul păstrează documentele
referitoare la materiile prime utilizate
la fabricarea produsului finit?
32 Producătorul deține evidența datelor
referitoare la achiziţii de materii
prime?
33 Producătorul deține evidența producției
fabricate?
34 Producătorul deține evidența vânzărilor
și livrărilor efectuate?
TOTAL (PTP)
V. Punctajul pentru evaluarea riscului
Încălcări
Numărul de
Numărul

Pct. 69 din anexa la HG
nr. 1405/2008

15

Pct. 71 din anexa la HG
nr. 1405/2008

10

Pct. 72 din anexa la HG
nr. 1405/2008

15

Pct. 73 din anexa la HG
nr. 1405/2008

15

Pct. 29 din anexa la HG
nr. 1405/2008
Pct. 29 din anexa la HG
nr. 1405/2008

10

Pct. 75 din anexa la HG
nr. 1405/2008

10

Pct. 76 din anexa la HG
nr. 1405/2008

12

Pct. 74 din anexa la HG
nr. 1405/2008

10

Pct. 83 din anexa la HG
nr. 1405/2008

10

12

10
10
…

Gradul de

Ponderea

Ponderea

Gradul de

întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)

1
Minore

de încălcări
conformare
constatate
conform
în cadrul
numărului de
controlului
încălcări %
(toate
(1-(col 3/col 2)
întrebările
x100%)
neconforme)

2

3

4

valorică totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)
6

conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 6/col 5)
x100%)

7

Grave
Foarte grave
Total
VI. Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

VII. Lista actelor normative relevante
1. Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind cativitatea sanitar veterinară.
2. HG nr.1405 din 23.08.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi
conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri.

Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
_________________________
Nume, prenume

_____________
Semnătura

________________________
Nume, prenume

______________
Semnătura

Anexa nr. 7
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-26-46-40,
E-mail: info@ansa.gov.md, Pagina oficială: www.ansa.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE Nr. ______
A UNITĂȚILOR DE TRANSPORT AL PRODUSELOR FURAJERE
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei _____________________________________________________________________________
Sediul juridic ____________________________________________________________________________________
Adresa de facto a unității verificate __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Reprezentantul legal din partea unității _______________________________________________________________
III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:

Criteriul1

Informația
curentă
anterioară
controlului

Gradul de
risc

Informația este
valabilă și după
control
(se bifează dacă
este cazul)

Informația
revizuită și
gradului de risc
(se completează
dacă este cazul)

Domeniul/subdomeniul de activitate
economică a persoanei supuse
controlului din domeniul furajelor
Aplicarea principiilor de analiză a
riscurilor și punctele critice de control
(HACCP)
1
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

Nr.
d/o
1.

Întrebări

Referinţa legală

Unitățile de transport utilizate la Art. 18 alin. (2) din
transportarea furajelor dispun de Legea nr. 221/2007
autorizație sanitar veterinară anuală
valabilă?

Conformitatea
Nu
Da Nu este
cazul

Comentarii

Ponderea

IV. Lista de întrebări:

15

2

3.

4.

5

6.

Fiecare unitate de transport care
transportă mărfuri supuse controlului
sanitar-veterinar de stat este însoțită
de certificat sanitar-veterinar în
original, emis la locul de expediţie a
mărfii?
Transportarea nutrețurilor se face în
așa fel încît să reducă la minimum
riscul degradării şi contaminării lor, și
să permită repartizarea nutreţurilor pe
grupe de animale?
Containerele şi echipamentele utilizate
pentru transportul materiilor prime,
furajelor finite sunt supuse igienizării
periodice?
Există și se aplică planuri de curăţare
a containerelor și echipamentelor
utilizate pentru transportul materiilor
prime, furajelor finite?
Nutreţurile se transportă în aşa fel,
încît să poată fi uşor identificate, în
scopul prevenirii confuziilor sau
contaminării
încrucişate
şi
a
deteriorării acestora?

Rt. 24 alin. (7) din
Legea nr. 221/2007

13

Pct. 45 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 80 din anexa la
HG nr. 1405/2008

5

Pct. 80 din anexa la
HG nr. 1405/2008

8

Pct. 79 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

TOTAL (PTP)

…

V. Punctajul pentru evaluarea riscului

Încălcări

1
Minore

Numărul de
întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)
2

Numărul
Gradul de
de încălcări
conformare
constatate
conform
în cadrul
numărului de
controlului
încălcări %
(toate
(1-(col 3/col 2)
întrebările
x100%)
neconforme)
3

4

Ponderea
valorică
totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate
în cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 6/col 5)
x100%)

6

7

Grave
Foarte grave
Total
VI. Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

VII. Lista actelor normative relevante
1. Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară.
2. HG nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi
conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri

Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
_________________________
Nume, prenume

_____________
Semnătura

________________________
Nume, prenume

______________
Semnătura

Anexa nr. 8
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-26-46-40,
E-mail: info@ansa.gov.md, Pagina oficială: www.ansa.gov.md
LISTĂ DE VERIFICARE Nr. ______
A UNITĂȚILOR DE COMERCIALIZARE A FURAJELOR
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei _____________________________________________________________________________
Sediul juridic ___________________________________________________________________________________
Adresa de facto a unității verificate
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Reprezentantul legal din partea unității _______________________________________________________________
Unitatea este operațională:

pe toată perioada anului sau

are activitate sezonieră

III. Informații (despre agentul economic) necesare pentru evaluarea riscurilor:

Criteriul1

Informația curentă
anterioară
controlului

Gradul de
risc

Informația este
valabilă și după
control
(se bifează dacă
este cazul)

Informația
revizuită și
gradului de risc
(se completează
dacă este cazul)

Domeniul/subdomeniul de
activitate economică a persoanei
supuse controlului din domeniul
furajelor
Aplicarea principiilor de analiză a
riscurilor și punctele critice de
control (HACCP)
1
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

Nr.
d/o

Întrebări

1

Unitatea activează în baza unei
autorizații sanitar veterinare
valabile?
Containerele, cutiile și zonele pentru

2

Referinţa legală

Conformitatea
Nu
Da Nu este
cazul

Comentarii

Ponderea

IV. Lista de întrebări:

Art. 18 alin. (1) din
Legea nr 221/2007

20

Pct. 41, 42, 54, pct. 55

10

3

4

5
6

7

8

9

10

11

manipularea depozitarea şi
comercializarea nutrețurilor, precum
şi spaţiul înconjurător sunt menţinute
în stare de curăţenie, sunt curăţate
atent la intervale periodice pentru
prevenirea acumulării riscurilor, a
contaminării încrucişate?
Containerele şi echipamentele
utilizate pentru cântărirea materiilor
prime şi furajelor finite se
igienizează periodic?
Produsele chimice pentru curăţare şi
dezinfectare sunt utilizate în
conformitate cu instrucţiunile şi sunt
depozitate departe de furaje și
ingredientele lor?
Sunt puse în aplicare programe de
combatere a dăunătorilor?
Ferestrele, uşile şi celelalte
deschideri cu închidere etanşă
asigură împiedicarea pătrunderii
dăunătorilor?
Furajele şi ingredientele lor sunt
depozitate în condiţii sigure, în
modul care previne contaminarea
acestora de către organismele
dăunătoare sau de contaminanţii
chimici, fizici sau microbiologici sau
de alte substanţe nedorite apărute în
timpul manipulării, depozitării şi
transportării.?
Furajele și ingredientele acestora
sunt depozitate pe grupe de animale
şi în spaţii delimitate pentru fiecare
grupă?
Furajele şi ingredientele acestora
sunt depozitate şi transportate astfel
încît să se reducă la minimum riscul
degradării şi contaminării lor?
Toate furajele plasate pentru
comercializare sau care se
preconizează a fi plasate spre
comercializare sunt etichetate şi/sau
identificate pentru facilitarea
trasabilităţii, prin documentaţie sau
informaţii adecvate?
Etichetele de pe ambalaje conţine
informaţii privind:
1) producătorul;
2) adresa producătorului;
3) denumirea produsului;
4) valoarea nutritivă;
5) componenţa produsului (lista
ingredienţilor);
6) masa netto;
7) instrucţiunea de utilizare, cu
enumerarea speciilor şi categoriilor
de animale pentru care sînt destinate

lit. c), pct. 80 din
anexa la HG nr.
1405/2008

Pct. 80 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 55 sbpct. 3) din
anexa la HG nr.
1405/2008

10

Pct. 25 și 54 din anexa
la HG nr. 1405/2008
Pct. 61 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 40 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 45 din anexa la
HG nr. 1405/2008

8

Pct. 45 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 21 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

Pct. 33 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

5

12

13

14

15

16

17

nutreţurile;
8) numărul lotului şi data producerii;
9) termenul de valabilitate;
10) condiţiile de păstrare şi
transportare a nutreţurilor;
11) indicaţii suplimentare, la decizia
producătorului, importatorului?
În cazul furajelor care conţin făină de
peşte, eticheta conține clar menţiunea
„Conţin făină de peşte – Nu pot fi
utilizate în hrana erbivorelor” ori
„Conţin produse sangvine – Nu se
utilizează în hrana erbivorelor”?
Furajele plasate pentru
comercializare sau care se
preconizează a fi plasate spre
comercializare, inclusiv cele
depozitate sunt conforme în sensul că
nu prezintă un nivel depăşit de
substanţe nedorite indicate în anexa
nr.1 la Normă sanitar-veterinară
privind igiena nutreţurilor şi
conţinutul substanţelor nedorite în
nutreţuri, aprobată prin HG nr.
1405/2008, sau un nivel de substanţe
nedorite cu efect nociv care nu
figurează în anexa indicată?
Se respectă interdicția de a nu
comercializa furaje care pot:
1) înrăutăţi calitatea producţiei
obţinute de la animalele agricole;
2) pune în pericol sănătatea umană;
3) înrăutăţi starea de sănătate a
animalelor;
4) provoca creşterea nivelului de
substanţe şi produse nedorite.
Transportul furajelor se face cu
mijloace de transport autorizate
sanitar veterinar?
Unitatea dispune de un regisrtru de
achiziții și vînzări, care permite
trasabilitatea efectivă între recepţie şi
livrare, inclusiv exportul pînă la
destinaţia finală.?
Pentru produsele importate,
importatorul a posedat autorizaţia de
import valabilă?

Pct. 34 din anexa la
HG nr. 1405/2008

15

Pct. 22 din anexa la
HG nr. 1405/2008

18

Pct. 27 din anexa la
HG nr. 1405/2008

20

Art. 18 alin. (2) din
Legea nr. 221/2007

20

Pct. 83 din anexa la
HG nr. 1405/2008

10

Pct. 31 din anexa la
HG nr. 1405/2008

20

TOTAL (PTP)
V. Punctajul pentru evaluarea riscului
Numărul de
Numărul
Gradul de
întrebări
de încălcări
conformare
conform
constatate
conform
clasificării
în cadrul
Încălcări
numărului de
încălcărilor controlului
încălcări %
(toate
(toate
(1-(col 3/col 2)
întrebările
întrebările
x100%)
aplicate)
neconforme)

Ponderea
valorică totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 6/col 5)
x100%)

1
Minore

2

3

4

întrebărilor
aplicate)
5

întrebărilor
neconforme)
6

7

Grave
Foarte grave
Total
VI. Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

VII. Lista actelor normative relevante
27. Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară
28. HG nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi
conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri

Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
_________________________
Nume, prenume

_____________
Semnătura

________________________
Nume, prenume

______________
Semnătura

Anexa nr. 9
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 180, b. 503, 510
tel. (+373-22)211-615; tel. /fax (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md/ , e-mail: info@ansa.gov.md

LISTA DE VERIFICARE GENERALĂ Nr. ____
pentru controlul de stat și supravegherea siguranţei calităţii şi fabricării producției alcoolice
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
II Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei _________________________________________________________________
Sediul juridic _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________Nu
mele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia______
__________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sediul unității structurale/funcționale ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Alte date caracteristice ale unității (după caz) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
III. informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor2:

Criteriul3

Informația
Gradul
curentă
de risc
anterioară
controlului

Informația este
valabilă și după
control
(se bifează dacă
este cazul)

Informația revizuită și gradul de
risc (se completează dacă este
cazul)
Gradul de risc
Informația

Domeniul de activitate
Dimensiunea unității de
producere în funcție de
volumul anual sau de rulaj
Data ultimului control
Perioada de activitate
Dotarea tehnicotehnologică
2

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
3
În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

Istoricul conformității cu
prevederile legislației,
precum și cu prescripțiile
Agenției
Nr.
d/o

Întrebări

Referinţa
legală

1.

Deţine Licenţa pentru genul de activitate
desfășurat şi se comercializează produse
în limita sortimentului de producţie
preconizat pentru anul în curs?

Art. 4 alin. (1)
lit. a) din Legea
nr. 1100/2000;
Pct.2 și 3 a tab. I
din anexa nr. 1
la Legea nr.
160/2011
Art. 231 alin. (3)
lit. a) din Legea
nr. 50/2013;
Pct. 16 a tab. II
din anexa nr. 1
la Legea nr.
160/2011
Pct. 61 a tab. II
din anexa nr. 1
la Legea nr.
160/2011;
Pct. 20-22 din
Cerințele
aprobate prin
HG nr.
317/2012
Art. 18 alin. (5),
din Legea nr.
1100/2000;
Pct. 4.4 din cap.
IV a
Regulamentului
aprobat prin
Ordinul comun
Nr.
172/245/216 din
28.12.2010
Art. 13 alin. (2)
lit. b) din Legea
nr.1100/2000
Art. 18 alin. (2)
din Legea nr.
1100/2000;
Pct. 5.2 din
tabelul HG nr.
1042/2016
Art. 4 alin. (1)
lit. h) și art. 18
alin. (4) din
Legea nr.
1100/2000

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Deţine certificatul de înregistrare oficială
în domeniul siguranţei alimentelor?

Deține autorizaţie de mediu pentru
folosinţa specială a apei?

Este înregistrat în registrul ţinut de
Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor, utilajul tehnologic principal
folosit pentru fabricarea alcoolului etilic
şi a băuturilor alcoolice tari (distilatului
de vin sau de fructe)?

Există și este funcțional sistemul de
evidenţă computerizată la întreprindere?
Are loc ținerea evidenței cantităţii
producţiei fabricate şi concentraţiei
alcoolului prin sistemul de măsurare,
înregistrare şi control cu memorie fiscală,
legalizat, verificat metrologic?
Este asigurată integritatea sigiliilor
aplicate utilajului pentru producerea
alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice
tari?

Conformitatea Comentarii
Da Nu Nu
este
cazul

Ponderea

IV. LISTA DE ÎNTREBĂRI

20

12

12

6

10

14

12

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Utilajul tehnologic utilizat la fabricarea
alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice
tari este sigilat?
Deţine în proprietate sau folosinţă
capacitatea minimă de producţie,
confirmată prin actul de proprietate sau
de folosinţă şi/sau contractul de leasing
financiar al capacităţilor de producţie şi
actul de proprietate sau contractul de
leasing financiar ori de locaţiune a
imobilului unde se desfăşoară activitatea
licenţiată (pentru fabricarea alcoolului
etilic şi a producţiei alcoolice)?
Utilajului tehnologic principal pentru
producerea alcoolului etilic și/sau a
băuturilor alcoolice tari este conform cu
cerințele de fabricare fiscale și de mediu
la prelucrarea şi utilizarea integrală a
deşeurilor principale ale producţiei
alcoolice?
Deține actul de proprietate sau locațiune
a încăperii pentru depozite specializate,
acoperite şi îngrădite (pentru păstrarea şi
comercializarea angro a producţiei
alcoolice)?
Persoana posedă depozitul specializat,
dispunând de autorizaţie din partea cel
puţin a unui producător pentru vînzarea
băuturilor alcoolice în regim de dealer
(contract de distribuție sau confirmarea
privind acordarea dreptului de distribuție
(pentru comercializarea angro a
producției alcoolice))?
Se respectă cerința legală de efectuare a
exportului de alcool etilic rectificat
exclusiv de către producător?
Fabricarea alcoolul etilic și a băuturilor
alcoolice tari are loc exclusiv conform
documentației normative şi tehnologice?

15. Este respectată utilizarea corectă a
aditivilor alimentari conform cerințelor
sanitare în vigoare la fabricarea băuturilor
alcoolice tari?
16. Se ţine, utilizînd sistemul de evidenţă
computerizată, evidenţa zilnică a
stocurilor de materie primă pe fiecare
furnizor aparte, a materiei prime
prelucrate şi rămase în stoc; a cantităţilor
de alcool etilic şi de producţie alcoolică
fabricate şi puse în circulaţie; a alcoolului
etilic şi a producţiei alcoolice rămase în
stoc pe fiecare denumire şi categorie?
17. Alcoolul etilic şi producţia alcoolică,

Art. 18 alin.
(4) din Legea
nr. 1100/2000
Art. 13 alin.
(2) lit. a) și
alin. (3) lit. c)
din Legea nr.
1100/2000

10

8

Art. 13 alin. (2)
lit. d) din Legea
nr. 1100/2000

10

Art.13 alin. (21),
lit. a) și art. 28
alin. (2) din
Legea nr.
1100/2000

Art. 28 alin.
(2) lit. c) și
art.13 alin. (21)
lit. d) din
Legea
nr.1100/2000

Art. 27 alin. (2)
din Legea nr.
1100/2000
Art. 11 alin. (2)
lit. d) din Legea
nr. 1100/2000
Cap. III din HG
nr. 229/2013

15

12

12

8

8

Art. 4 alin. (1)
lit. c) din Legea
nr. 1100/2000

10

Art. 24 alin. (2)

15

18.

19.

20.

21.

materialele auxiliare utilizate pentru
fabricarea producţiei alcoolice, importate
dețin certificate de calitate şi de
conformitate, emise de ţările
producătoare și verificate de IP
„Laboratorul central de testare a
băuturilor alcoolice/nealcoolice și a
produselor conservate”?
Producția plasată pe piață este însoțită de
certificate de conformitate sau rapoarte
de încercări (declarații de conformitate pe
propria răspundere) eliberate, în
conformitate cu prevederile actelor
normative, de către organisme de
certificare acreditate?
Informaţia de pe etichetă sau de pe
ambalajul de desfacere al producţiei
alcoolice importate este expusă în limba
de stat. Sunt respectate cerințele legale de
etichetare si de marcare a producţiei
alcoolice prin prezentarea informației în
limba de stat?
La etichetarea producției alcoolice pe
etichetă se conține:
- inscripţia “Fabricat în Moldova”
- denumirea şi adresa întreprinderii
producătoare;
- denumirea şi adresa importatorului şi
cele ale exportatorului;
- denumirea produsului;
- data ambalării (ziua, luna, anul);
- concentraţia alcoolică (% volum);
- volumul nominal al produsului
preambalat exprimat în decimetri cubi
(dm3), litri (l), centimetri cubi (cm3)
sau mililitri (ml);
- termenul de valabilitate – pentru
producţia alcoolică cu concentraţia
alcoolică de cel mult 10 % în volume;
- date cu privire la certificare;
- indicativul documentului normativ pe
produs;
- lista de ingrediente;
- numărul de identificare a lotului,
precedat de menţiunea „L”;
- simbolul care recomandă abţinerea de
la consumul producţiei alcoolice în
timpul sarcinii, conform anexei;
- simbolul „18+”?
La etichetarea producției alcoolice se
respectă cerința legală de ne-atribuire
produselor alcoolice termeni descriptivi,
uzuali, generici sau cu caracter elogios
dacă nu se referă la produs, dacă jignesc

și (5) din Legea
nr. 1100/2000;
Pct. 19 și 20 din
HG nr.
308/2011

Art. 177 din
Legea nr.
1100/2000;
Cap. V din
Cerințele
aprobate prin
HG 317/2012

15

Art. 171 alin. (2)
din Legea nr.
1100/2000

20

Art. 17 alin. (3)
din Legea nr.
1100/2000

20

Art. 172 alin. (1)
din Legea nr.
1100/2000

12

22.

23.

24.

25.

26.

sentimentul religios sau profesional, dacă
pot induce în eroare consumatorul sau pot
genera riscul de confuzie în privinţa unui
produs similar al altui producător şi pot
conduce la apariţia concurenţei neloiale,
nici să li se atribuie proprietăţi de
prevenire, tratare sau vindecare a unor
boli sau să se facă referire la astfel de
proprietăţi?
La etichetarea produselor alcoolice s-a
respectat cerința legală de a nu indica pe
etichete sau pe ambalajul de desfacere o
informație care poate fi considerată drept
indicație a originii produsului în cazul în
care originea lui este alta?
La etichetarea producției alcoolice se
respectă cerința legală de a nu utiliza pe
etichetă sau ambalaj informații ce
cuprind reproduceri sau imitaţii de steme,
drapele şi embleme de stat, denumiri
oficiale sau istorice de state ori abrevieri
ale lor, denumiri depline sau abreviate de
organizaţii internaţionale
interguvernamentale, semne, sigilii
oficiale de control, de garanţie şi de
marcare, decoraţii şi alte distincţii?
La etichetarea producției alcoolice se
respectă cerința legală de a nu utiliza pe
etichetă sau ambalaj informații ce conţine
o indicaţie geografică sau o denumire de
origine ce identifică un produs care nu
este originar din locul menţionat în
această indicaţie, chiar şi în cazul în care
este menţionată adevărata origine a
produsului sau în cazul în care indicaţia
geografică sau denumirea de origine este
folosită în traducere sau este însoţită de
expresii precum: “de genul”, “de tipul”,
“de stilul”, “imitaţie” şi altele?
La etichetarea producției alcoolice se
respectă cerința legală de a nu utiliza pe
etichetă sau ambalaj informații care sunt
contrare ordinii publice şi bunelor
moravuri?
La etichetarea producției alcoolice se
respectă cerința legală de a nu utiliza pe
etichetă sau ambalaj menţiuni ce atribuie
producţiei alcoolice efecte curative sau
valoare medicală?
Are loc marcarea producției alcoolice
supusă accizării cu timbru de acciz?

Art. 172 alin. (2)
lit. a) din Legea
nr. 1100/2000

Art. 172 alin. (2)
lit. b) din Legea
nr. 1100/2000

12

Art. 172 alin. (2)
lit. c) din Legea
nr. 1100/2000

12

Art. 172 alin. (2)
lit. d) din Legea
nr. 1100/2000

12

Art. 172 alin. (2)
lit. e) din Legea
nr. 1100/2000

12

Art. 4 alin. (1),
lit. e) din Legea
nr. 1100/2000
28. Deţine avizul prealabil pentru dreptul de Art. 23 alin. (4),
din Legea
import al alcoolului etilic?

27.

20

15
12

29. Importul distilatelor se face exclusiv prin
punctele vamale Leușeni, Ungheni,
Giurgiulești (auto), Giurgiulești
(feroviar), Giurgiulești-Port (fluvial),
Tudora, Palanca, Ocnița și Otaci?
30. Se respectă restricția de comercializare a
alcoolul etilic importat?
31. Persoana supusă controlului
comercializează doar alcool etilic
rectificat și/sau producție alcoolică care
reprezintă caracteristici ce corespund
legii sau reglementărilor tehnice, fapt
confirmat prin acte întocmite de organele
competente

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Notă: Constatarea (ne)respectării acestei
cerințe legale se poate face doar după
obținerea rezultatelor analizelor de
laborator efectuate de către
laboratoarele acreditate contractate de
ANSA?
Se respectă prevederea legală de import a
băuturilor alcoolice tari ambalate,
fabricate din alcool etilic de origine
agricolă rectificat de calitate nu mai
joasă decît calitatea “Lux”?
Se respectă prevederea legală de import a
băuturi alcoolice tari cu dopuri cu
dispersie sau cu alte tipuri de dopuri
confirmate de către IP „Laboratorul
central de testare a băuturilor
alcoolice/nealcoolice și a produselor
conservate”?
Se respectă restricția de fabricare şi
circulaţie a alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice falsificate
(contrafăcute)?
Se respectă interdicția de dare în arendă
agenţilor economici care nu dispun de
licenţele respective a spaţiilor pentru
fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei
alcoolice, utilajului tehnologic şi
depozitelor specializate?
Se respectă restricția de utilizare a
sticlelor returnabile pentru îmbutelierea
producţiei alcoolice?
Se respectă restricția de comercializare cu
ridicata şi cu amănuntul pe piaţa internă a
băuturilor alcoolice tari la preţuri mai
mici decît preţul minim de comercializare
a băuturilor alcoolice tari?
La fabricarea producției alcoolice este

nr.1100/2000,
Art. 24 alin.(1)
din Legea nr.
1100/2000

Art. 5 alin. (2),
lit. e1) din Legea
nr. 1100/2000
Art. 6 alin. (2) și
art. 16 alin. (3)
lit. b) din Legea
nr. 1100/2000;
Cap IV din
Cerințele
aprobate prin
HG317/2012

Art. 24 alin. (41)
din Legea nr.
1100/2000

15

15

15

10

Art. 24 alin. (41)
din Legea nr.
1100/2000

10

Art. 5 alin. (2)
lit. f) din Legea
nr. 1100/2000
Art. 5 alin. (2)
lit. c) din Legea
nr. 1100/2000

Art. 5 alin. (2)
lit. g) din Legea
nr. 1100/2000

15

15

15

Art. 5 alin. (2)
lit. i) din Legea
nr. 1100/2000

10

Art. 33 alin. (1)

20

respectată cerința de a nu utiliza alcool
etilic fabricat din materie primă
nealimentară sau adaosuri interzise
pentru fabricarea ei?

lit. e) din Legea
nr. 1100/2000

V. Punctajul pentru evaluarea riscului
Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în
baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Încălcări

1
Minore

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

Numărul de
întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)

Numărul de
încălcări
constatate în
cadrul
controlului
(toate
întrebările
neconforme)

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 3/col 2)
x100%)

2

3

4

Ponderea
valorică
totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)

Gradul de
conformare
conform
numărului
de încălcări
%
(1-(col 6/col
5) x100%)

6

7

Grave
Foarte
grave
Total
VI. Lista actelor normative relevante
1. Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
2. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
3. Hotărârea Guvernului nr. 317/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind definirea, descrierea,
prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice.
4. Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a
măsurilor supuse controlului metrologic legal.
5. Hotărârea Guvernului nr. 229/2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari.

6. Hotărârea Guvernului nr. 308/2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind
materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
7. Ordin comun nr. 172/245/216 din 28.12.2010 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele
la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală
şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi
alcoolice tari”.
Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
___________________________
Nume, prenume

__________________
Semnătura

__________________________

___________________________
Nume, prenume

__________________
Semnătura

__________________________

Anexa nr. 10
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 180, b. 503, 510
tel. (+373-22)211-615; tel. /fax (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md/ , e-mail:
info@ansa.gov.md
LISTA DE VERIFICARE GENERALĂ Nr.
pentru controlului de stat și supravegherea siguranței calității și fabricării produselor
vitivinicole
I.
Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
II Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei ______________________________________________________________
Sediul juridic ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________Nu
mele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia
________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sediul unității structurale/funcționale __________________________________________________
________________________________________________________________________________
Alte date caracteristice ale unității (după caz) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor: 4:

Criteriul5

Informația
curentă
anterioară
controlului

Gradul
de risc

Informația este
valabilă și după
control
(se bifează dacă
este cazul)

Informația revizuită și
gradul de risc (se
completează dacă este cazul)
Informația

Gradul de risc

Domeniul de activitate
Dimensiunea unității de
producere în funcție de
volumul anual sau de rulaj
Data ultimului control
Perioada de activitate
Dotarea tehnicotehnologică
Istoricul conformității cu
prevederile legislației,
precum și cu prescripțiile
4

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
5
În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

Agenției
Întrebări

Referinţa legală

Conformitatea
Da

39. Deţine Licenţa pentru genul de activitate

40.

desfășurat şi se comercializează produse
în limita sortimentului de producţie
preconizat pentru anul în curs?
Deţine certificatul de înregistrare
oficială în domeniul siguranţei
alimentelor?

41. Deține autorizaţie de mediu pentru
folosinţa specială a apei?

42. Deţin în proprietate sau în locaţiune

43.

depozite specializate de construcție
capitală cu o suprafaţă de cel puţin 200
m2, acoperite şi îngrădite, dotate cu
sisteme computerizate de evidenţă şi
destinate exclusiv păstrării acestor
produse?
Deține extrasul privind înregistrarea
subparcelelor și/sau parcelelor viticole
în RVV?

44. Datele din Registrul Vitivinicol
corespund cu cele din teren?

45. Deține extrasul privind

înregistrarea/modificarea unităților
vinicole în RVV?

46. A fost depusă, conform termenelor și

procedurii prevăzute de pct. 20 din
Reglementarea tehnică aprobată prin HG
nr. 356/2015, declarația privind
înființarea plantației viticole?

47. A fost depusă, conform termenelor și

48.

procedurii prevăzute de pct. 20 din
Reglementarea tehnică aprobată prin HG
nr. 356/2015, declarația privind
reconstrucția/restabilirea plantației
viticole?
A fost depusă, conform termenelor și
procedurii prevăzute de pct. 20 din
Reglementarea tehnică aprobată prin HG
nr. 356/2015, declarația privind
defrișarea plantației viticole?

49. A fost prezentată în termenii prevăzuți
de legislație declarația de recoltă?

Pct. 2 și 3 a tab. I din
anexa nr. 1 la Legea
nr. 160/2011
Art. 231 alin. (3) lit. a)
din Legea nr. 50/2013;
Pct. 16 a tab. II din
anexa nr. 1 la Legea
nr. 160/2011
Pct. 61 a tab. II din
anexa nr. 1 la Legea
nr. 160/2011
Art. 23 alin. (4) lit. b)
din Legea nr. 57/2006;
Pct. 40 din
Regulamentul aprobat
prin HG nr. 292/2017

Pct. 18 subpct. 4) lit.
a) din Regulamentul
aprobat prin HG nr.
292/2017
Pct. 59 din
Regulamentul aprobat
prin HG nr. 292/2017
Pct. 18 subpct. 4) lit.
b) și anexele nr. 3 și 4
din Regulamentul
aprobat prin HG nr.
292/2017
Art. 10 alin. (81) din
Legea nr. 57/2006;
Pct. 20 subpct. 1) din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 10 alin. (81) din
Legea nr. 57/2006;
Pct. 20 subpct. 2) din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/ /2015
Art. 10 alin. (81) din
Legea nr. 57/2006;
Pct. 20 subpct. 3) din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/ 2015
Art. 266 alin. (2) din
Legea nr. 57/2006;

Nu

Nu
este
cazul

Comentarii

Ponderea

IV. LISTA DE ÎNTREBĂRI
Nr.
d/o

20

12

12

10

12

10

12

10

10

12

12

(până la 1 decembrie, anual)

50. A fost prezentată în termenii prevăzuți

de legislație declarația de producere?
(până la data de 15 ianuarie, a anului
următor celui de prelucrare a
strugurilor, (la data de 31 decembrie,
anual))

51. A fost prezentată în termenii prevăzuți

de legislație declarația de stoc?
(până la data de 15 august cu indicarea
stocurilor la 31 iulie a aceluiași an)

52. În registrul de evidență a cantității și

calității musturilor este dusă evidența
astfel, încît să se asigure trasabilitatea?.
Sunt întrunite cerințele privind materia
primă (strugurii, musturile, mustuiala)?

53. Se dispune, după caz, de certificatele de
inofensivitate (la export sau reexport) la
struguri/produse vitivinicole?

54. Corespunde utilajul tehnologic și vasele
(echipamentele) tehnologice cerințelor
sanitare și a regulilor de igienă?

55. Mijloacele de măsurare utilizate în

domeniul vitivinicol sunt legalizate și
supuse verificărilor metrologice ?

56. La fabricarea produselor vitivinicole

57.

ecologice se utilizează numai produsele
și substanțele specificate în anexa nr. 9
la Reglementarea tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015?
În registrul procedeelor tehnologice
autorizate este dusă evidența astfel, încît
să se asigure trasabilitatea?

58. Se respectă limita de îmbogățire

autorizată prin adaos de zaharoză, de
must de struguri concentrat sau must de
struguri concentrat rectificat a vinurilor
cu cel mult 33,3 g/dm3 sau cu cel mult

Pct. 50 subpct. 1), pct.
52 și anexa nr. 5 din
Regulamentul aprobat
prin HG nr. 292/2017
Art. 266alin. (6) din
Legea nr. 57/2006;
Pct. 50 subpct. 2), pct.
53-54 și anexa nr. 6
din Regulamentul
aprobat prin HG nr.
292/2017
Art. 266 alin. (3) din
Legea nr. 57/2006;
Pct. 50 subpct. 3), pct.
55 și anexa nr. 7 din
Regulamentul aprobat
prin HG nr. 292/2017
Art. 263 alin. (1) lit. e)
din Legea nr. 57/2006;
Pct. 27-29 și pct. 156
subpct. 1) și anexa nr.
12 din Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 23 alin. (11) din
Legea nr. 119/2004;
Pct. 9 a tab. III din
anexa nr. 1 la Legea
nr. 160/2011
Art. 13 din Legea nr.
296/2017;
Pct. 30 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Pct. 32 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015;
Pct. 5.2 și pct. 8.1.3 a
tabelului din HG nr.
1042/2016
Pct. 112 și anexa nr. 9
din Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 263 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 57/2006;
Cap. XVI și anexa nr.
10 din Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356 /2015
Pct. 119 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015

12

12

10

6

5

8

8

20

10

59.

60.

50 g/dm3?
Se respectă creşterii concentraţiei
alcoolice naturale a vinurilor materie
primă destinate fabricării vinului,
vinului spumant, vinului spumant de
calitate, vinului spumant de calitate de
tip aromat, vinului spumos, vinului
petiant, vinului perlant, pînă la valoarea
de maximum 13,5 % vol.?
A fost efectuat procedeul de acidificare
cu substanțele autorizate?

61. A fost respectată limita de acidificare a

62.

63.

64.

strugurilor proaspeţi, a mustului de
struguri, a mustului de struguri parţial
fermentat, a vinului nou aflat încă în
fermentare cu max. 1,5 g/dm3?
A fost respectată limita de acidificare a
vinurilor materie primă (cu excepţia
vinului materie primă pentru vinul
spumant, vinul spumant de calitate,
vinul spumant de calitate de tip aromat,
vinul spumos, vinul petiant şi vinul
perlant) cu max. 2,5 g/dm3?
A fost respectată limita de acidificare a
vinului materie primă pentru vinul
spumant, vinului spumant de calitate,
vinului spumant de calitate de tip
aromat, vinului spumos, vinului petiant,
vinului perlant cu 1,5 g/dm3, 2,5 g/dm3
A fost efectuată dezacidificarea cu cel
mult 1,0 g/dm3 prin procedee autorizate?

65. Sunt respectate cerințele privind

66.

67.

68.

tratamentul de corectare a concentrației
alcoolice prin reducerea cu maximum
20% a concentrației de alcool?
Îndulcirea la etapa de producerea vinului
a fost efectuează cu ajutorul unuia sau
mai multor produse (must de struguri,
must de struguri concentrat, must de
struguri concentrat rectificat, must de
struguri sulfitat)?
Procedeul de îndulcire vinurilor
licoroase, inclusiv vinurilor cu DOP sau
cu IGP , s-a efectuat cu must de struguri
concentrat sau cu must de struguri
concentrat rectificat astfel, încât
concentrația în masă a zaharurilor să nu
fie majorată cu mai mult de 50 g/dm3?
Pentru procedeul de alcoolizare se
utilizează produsele autorizate în
condițiile menționate la anexa nr. 10 pct
54 și în pct. 2 din anexa nr. 4 la
Reglementarea tehnică aprobată prin HG

Pct. 120 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015

Pct. 29 anexa 10 Pct.
121?, 131 și 135 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Pct. 121 subpct. 1) din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Pct. 121 subpct. 2) din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015

Pct. 121 subpct. 3) din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Pct. 122 și 137 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Pct. 128 subpct. 4) din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Pct. 141, subpct. 1)
din Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015

Pct. 143, subpct. 2)
din Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015

Pct. 54, anexa nr. 10,
pct.2 din anexa nr. 4
la Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

nr. 356/2015?

69. Se respectă durata procesului de
fermentare secundară pentru vinul
spumant de calitate și menținere pe
drojdie de cel puțin: 90 zile? 30
zile?
70. Se respectă lista soiurilor de struguri
destinați fabricării vinurilor
spumante de tip aromat?
71.

Fișa de cupaj este întocmită conform
rigorilor stabilite de anexa nr. 13 la a
Reglementarea tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015?

Pct. 142 subpct. 2)
lit. f) din
Reglementarea
tehnică aprobată prin

20

HG nr. 356/2015
Pct. 5 din anexa nr.
4 și anexa nr. 11 la
Reglementarea
tehnică aprobată prin

8

HG nr. 356/2015
Pct. 155, 179 și anexa
nr. 13 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin

10

HG nr. 356/2015
72. Este respectată corectitudinea de

73.

utilizare în denumirea vinului a
denumirii soiului de struguri (ponderea
soiului de bază în vin nu depăşeşte
85%)?
În registrul de intrări-ieşiri pentru vin şi
pentru produsele pe bază de must şi vin
(alte produse vitivinicole) este dusă
evidența astfel, încît să se asigure
trasabilitatea?

74. În registrul de intrări-ieşiri privind

deținerea și utilizarea unor produse este
dusă evidența astfel, încît să se asigure
trasabilitatea?

75. În registrul de îmbuteliere este dusă
evidența astfel, încît să se asigure
trasabilitatea?

76.

Agentul economic supus controlului
deține actul (ordinul) de stabilire a
procentului maxim de pierderi rezultat
din diferite operații tehnologice, inclusiv
din evaporarea în timpul depozitării?

77. Sunt respectate cerințele stabilite de

expunere a informației de pe etichetă în

Art. 27 alin. (3) lit. h)
din Legea nr. 57/2006

15
Art. 263, alin. (1), lit.
c) din Legea nr.
57/2006;
Pct. 156 subpct. 2),
pct. 162 și pct. 164
subpct. 2) - 5), pct.
172 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 263 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 57/2006;
Pct. 156 subpct. 2),
pct. 162 și pct. 164
subpct. 2) - 5), pct.
172 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 263 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 57/2006;
Pct. 156 subpct. 4),
pct. 164 subpct. 2) 5), pct. 169-170, 172
și 174 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 262 alin. (4) din
Legea nr. 57/2006;
Pct. 171 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 171 alin. (2) din
Legea nr. 1100/2000;

10

10

10

10

10

limba de stat?

78. Produsele vitivinicole respectă regulile

79.

de marcare, astfel încât, pe etichetă sau
pe ambalajul de desfacere, să fie
prezentată în mod obligatoriu
următoarea informație:
a)
denumirea
sub
care
se
comercializează produsele;
b) denumirea categoriei produsului,
c) denumirea indicaţiei geografice
protejate sau, după caz, a denumirii de
origine protejate;
d) menţiunea „indicaţie geografică
protejată” sau „denumire de origine
protejată”;
e) denumirea şi adresa ambalatorului,
producătorului şi ale distribuitorului,
după caz, ale importatorului;
f) concentraţia alcoolică – valoarea
(cifra) urmată de „% vol.” şi precedată
de „alc.”;
g) categoria produsului în funcţie de
concentraţia în masă a zaharurilor şi
valoarea ei pentru:
- vinuri spumante,
- vinuri spumante de calitate,
- vinuri spumante de calitate de tip
aromat,
- vinuri spumoase,
- vinuri perlante,
- vinuri petiante;
h) volumul nominal al produsului în
decimetri cubi (dm3), litri (l), centimetri
cubi (cm3) sau mililitri (ml);
i) ţara de origine a produsului.
Menţiunea „Fabricat în Moldova” pentru
produsul fabricat în Republica Moldova;
j) data de ambalare (ziua, luna, anul);
k) menţiunea „conţine sulfiţi” sau
menţiunea „conţine dioxid de sulf” –
pentru vinuri;
l) lista de ingrediente, după caz;
m) numărul de identificare a lotului,
precedat de menţiunea „L”;
n) culoarea, după caz (alb, roz, roşu –
pentru vinurile spumante, spumante de
calitate, spumante de calitate de tip
aromat, spumoase, perlante, petiante)?
Produsele vitivinicole respectă regulile
de marcare, astfel încât, pe etichetă sau
pe ambalajul de desfacere, să fie
respectat modul de prezentare a
indicațiilor obligatorii pe etichetă sau pe
ambalajul de desfacere?

Art. 13 din Legea nr.
279/2017;
Pct. 152 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 25 alin. (3) din
Legea nr. 57/2006

20

Art. 11 din Legea nr.
279/2017;
Pct. 148 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015

15

80. La etichetarea produselor vitivinicole Art. 25 alin. (31) din

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

sunt specificate corect indicaţiile Legea nr. 57/2006;
facultative pe etichetă sau pe ambalajul Pct. 149 din
de desfacere?
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
La etichetarea produselor vitivinicole s-a Art. 25 alin. (4) din
respectat cerința legală de a nu atribui
Legea nr. 57/2006
produselor termeni descriptivi, uzuali,
generici sau cu caracter elogios care se
referă la produs, care pot induce în
eroare consumatorul ori pot genera
riscul de confuzie în privinţa unui
produs similar al altui producător?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a Art. 25 alin. (4) din
respectat cerința legală de a nu indica pe Legea nr. 57/2006
etichete sau pe ambalajul de desfacere
proprietăţi de prevenire, tratare sau
vindecare a unor boli, sau se face
referire la astfel de proprietăţi?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a Art. 25 alin. (5) lit. a)
respectat cerința legală de a nu indica pe din Legea nr. 57/2006
etichete sau pe ambalajul de desfacere o
informaţie care poate fi considerată
drept indicaţie a provenienţei produsului
în cazul în care originea lui este alta?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a Art. 25 alin. (5) lit. b)
respectat cerința legală de a nu utiliza pe din Legea nr. 57/2006
etichete sau pe ambalajul de desfacere
reproduceri sau imitaţii de steme,
drapele şi embleme de stat, denumiri
oficiale sau istorice de state ori abrevieri
ale lor?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a Art. 25 alin. (5) lit. c)
respectat cerința legală de a nu indica pe din Legea nr. 57/2006
etichete sau pe ambalajul de desfacere
informația care conține indicație
geografică, ce identifică un produs care
nu este originar din locul menționat?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a Art. 25 alin. (5) lit. c)
respectat cerința legală de a nu indica pe din Legea nr. 57/2006
etichete sau pe ambalajul de desfacere
informația în care indicația geografică
este însoţită de expresii precum: “de
genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaţie”
şi altele?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a Art. 25 alin. (5) lit. c)
respectat cerința legală de a nu indica pe din Legea nr. 57/2006
etichetă sau pe ambalajul de desfacere
indicaţie geografică în traducere?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a Art. 25 alin. (5) lit. d)
respectat cerința legală de a nu folosi pe din Legea nr. 57/2006
etichetă sau pe ambalajul de desfacere
informații contrare ordinii publice şi
bunelor moravuri
Se respectă condiția de etichetare a
Art. 25 alin. (6) din
produselor vitivinicole pentru export (la Legea nr. 57/2006
solicitarea importatorului), prin care să nu

4

10

15

10

15

15

15

15

15

15

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

aducă atingere aranjamentelor pe care R.
Moldova și le-a asumat în baza tratatelor
bilaterale/ internaționale?
Se respectă condiția de a nu eticheta
produsele vitivinicole cu IGP/DOP
pentru export în limba țării
importatoare?
Produsele vitivinicole și alcoolice plasate
pe piaţa au fost supuse procedurii de
evaluare a conformităţii prin certificare
sau prin declararea conformității pe
propria răspundere, conform regulilor şi
procedurilor stabilite în reglementările
tehnice aprobate de Guvern?
Evaluarea conformităţii produselor
vitivinicole prin procedura de certificare
a fost efectuată de către organisme de
certificare acreditate şi recunoscute,
conform legislaţiei în vigoare?
Se respectă prevederea legală de
interzicere a falsificării ori substituirii
vinurilor, produselor pe bază de must şi
vin şi a produselor secundare vinicole
prin diluarea vinului cu apă, prin
mascarea unor defecte sau alterări ale
vinurilor cu adaosuri care determină
modificări ale gustului, aromei şi
compoziţiei lor naturale, prepararea
produselor vinicole din drojdie şi
tescovină cu adaos de zahăr, precum şi
folosirea oricăror practici nepermise?
Se respectă prevederea legală de
interzicere a comercializării cu
amănuntul de către producător pe piața
internă a produselor pe bază de vin în
vrac?
Se respectă prevederea legală de
interzicere a importului și plasării pe
piață produselor vitivinicole fără
documente ce atestă conformitatea și nu
corespund prevederilor legale?
Sunt respectate cerințele de prelucrare a
deșeurilor:
a) prin prelucrarea la întreprinderile
autorizate;
b) în conformitate cu cerinţele privind
protecţia mediului;
c) predarea deșeurilor irecuperabile la
poligoanele special amenajate?
Persoana supusă controlului
comercializează doar produse
vitivinicole care reprezintă caracteristici
ce corespund legii sau reglementărilor
tehnice, fapt confirmat prin acte
întocmite de organele competente

Art. 25 alin. (6) din
Legea nr. 57/2006

Art. 35 din Legea nr.
57/2006;
Pct. 189-190 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 26 alin. (1) și art.
35 din Legea nr.
57/2006;
Pct. 190 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 27 alin. (3) lit. e)
din Legea nr. 57/2006

12

15

15

20

Art. 27 alin. (3) lit. i)
din Legea nr. 57/2006
20

Art. 27 alin. (3) lit. j)
din Legea nr. 57/2006
20

Art. 29 din Legea nr.
57/2006

10

Art. 33 alin. (3) lit. a)
și b) din Legea nr.
57/2006

20

98.

99.

100.
101.

102.
103.

Notă: Constatarea (ne)respectării
acestei cerințe legale se poate face doar
după obținerea rezultatelor analizelor
de laborator efectuate de către
laboratoarele acreditate contractate de
ANSA?
În cadrul controlului au fost stabilite
cazuri de comercializare a produselor
vitivinicole care nu sunt însoțite de
documente obligatorii stabilite prin
lege?
Au fost înfiinţate plantații viticole pentru
producţie marfă doar cu soiuri înscrise
în Catalogul soiurilor de plante și/sau în
Catalogul comun al soiurilor de viță de
vie al Uniunii Europene, inclusiv cu
hibrizi simpli (producători direcţi)?
Defrișările plantațiilor viticole efectuate
au fost doar defrișări autorizate?
În cadrul controlului se constată punerea
în circulație doar a loturilor de vinuri și
de produse vitivinicole conforme
prevederilor actelor normative și a
caietului de sarcini?
Se respectă de către agenții economici
cerințele de comercializare cu ridicata a
produselor vitivinicole?
Sunt respectate cerințele de calitate a
produselor vitivinicole fabricate după
caracteristicile organoleptice ?

Art. 33 alin. (3) lit. d)
din Legea nr. 57/2006

Art. 36 alin. (2) lit. c)
din Legea nr. 57/2006

8

Art. 36 alin. (2) lit. d)
din Legea nr. 57/2006
Art. 36 alin. (2) lit. e)
din Legea nr. 57/2006

15
Art. 21 alin (1) și art.
23 alin. (4) din Legea
nr. 57/2006
Art. 35 din Legea nr.
57/2006;
Pct. 36 și 42 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015;
Regulamentul aprobat
prin HG nr. 810/2015

V. Punctajul pentru evaluarea riscului
Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate
în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

8

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

12

15

Încălcări

1
Minore
Grave
Foarte
grave

Numărul
de
întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)

Numărul de
încălcări
constatate în
cadrul
controlului
(toate
întrebările
neconforme)

2

3

Gradul de
conformare
conform
numărului
de încălcări
%
(1-(col 3/col
2) x100%)

4

Ponderea
valorică
totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

Ponderea
Gradul de
valorică a
conformare
încălcărilor
conform
constatate
numărului
în cadrul
de încălcări
controlului
%
(suma
(1-(col 6/col
punctajului
5) x100%)
întrebărilor
neconforme)
6

7

Total
VI. Lista actelor normative relevante
1. Legea viei şi vinului Nr. 57/2006;
2. Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei
alcoolice;
3. Legea Nr. 160/2011 privind reglementarea prin autori-zare a activității de întreprinzător;
4. Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
5. Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
6. Legea 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația
privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a
animalelor;
7. Legea 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;
8. Hotărârea Guvernului Nr. 356/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea
pieţei vitivinicole”;
9. Hotărârea Guvernului Nr. 292/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a
Registrului vitivinicol al Republicii Moldova;
10. Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de
măsurare și a măsurilor supuse controlului metrologic legal;
11. Hotărîrea Guvernului nr. 810/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de
evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială.
Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
____________________
Nume, prenume
____________________
Nume, prenume

__________________
Semnătura
__________________
Semnătura

______________
_______________

Anexa nr. 11
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 180, b. 503, 510
tel. (+373-22)211-615; tel. /fax (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md/, e-mail: info@ansa.gov.md

LISTA DE VERIFICARE SPECIFICĂ Nr.
pentru controlul de stat şi supravegherea siguranţei calităţii și fabricării alcoolului etilic
rectificat (distilatului de origine agricolă) sau importării alcoolului etilic rectificat (distilatului de
origine agricolă)
II.

Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
II Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei ______________________________________________________________________
Sediul juridic ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________Nu
mele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia ______________
_______________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) ____________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sediul unității structurale/funcționale __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Alte date caracteristice ale unității (după caz) ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:6:

Criteriul2

Informaţia
curentă
anterioară
controlului

Gradul de
risc

Informaţia este
valabilă şi după
control
(se bifează dacă
este cazul)

Informaţia revizuită şi
gradul de risc (se
completează dacă este cazul)
Gradul
Informaţia
de risc

Domeniul de activitate
Dimensiunea unităţii de
producere în funcţiei de
volumul anual de producere
sau de rulaj
Data ultimului control
Perioada de activitate
Dotarea tehnico-tehnologică

6

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
2
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului

Nr.
d/o

Întrebări

104. Deţine Licenţa pentru genul de
activitate desfășurat şi se
comercializează produse în limita
sortimentului de producţie
preconizat pentru anul în curs?
105. Deţine avizul de import al
alcoolului etilic în conformitate cu
programul de producere şi se
dispune de informaţia despre
volumul alcoolului etilic importat?
106. Deţine
aviz
al
expertizei
ecologice?
(Dovada prelucrării şi utilizării
integrale a deşeurilor principale
ale producţiei de alcool, confirmat
de organele ecologice de stat)
107. Se respectă cerinţele de prelucrare
şi utilizare integrală a deşeurilor
principale ale producţiei de alcool
și de producție alcoolică?
108. Deţine certificatul de înregistrare
oficială în domeniul siguranţei
alimentelor?
109. Deține Certificatul de înregistrare
a utilajului principal pentru
producerea alcoolului etilic
rectificat (distilatului de origine
agricolă)?
110. Se respectă prevederea legală de
deținere a sistemului de evidenţă
computerizată?
111. Deține dispozitivul de evidenţă
dotată cu memorie fiscală ALCO3 la fabricarea alcoolului etilic
rectificat și a producției alcoolice
tari?

IV. LISTA DE ÎNTREBĂRI
Referinţa legală
Conformitatea
Da

Art. 4 alin (1) lit. a) din
Legea nr. 1100/2000;
Pct. 2 a tab. I din anexa nr. 1
la Legea nr. 160/2011

Nu

Nu este
cazul

Comentarii

Ponderea

Istoricul conformităţii cu
prevederile legislaţiei,
precum şi cu prescripţiile
Agenţiei

20

Art. 23 alin. (4) lit. b) și alin.
(7) din Legea nr. 1100/2000
10

Art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 1100/2000;
Pct. 63 a tab. II din anexa nr.
1 la Legea nr. 160/2011

Art. 18 alin. (6) din Legea
nr. 1100/2000
Art. 231 alin. (3) lit. a) din
Legea nr. 50/2013;
Pct. 16 a tab. II din anexa nr.
1 la Legea nr. 160/2011
Art. 13 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 1100/2000;
Pct. 4.4 din cap. IV a
Regulamentului aprobat prin
Ordinul comun nr.
172/245/216 din 28.12.2010
Art. 13 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 1100/2000

Art. 13 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 1100/2000;
Cap. III a Regulamentului
aprobat prin Ordinul comun
Nr. 172/245/216 din
28.12.2010,
112. La fabricarea alcoolului se duce
Art. 18 alin. (2) din Legea
evidența cantității fabricate și a
1100/2000;
concentrației alcoolului prin
Pct. 5 a tab. III din anexa nr. 1
sistemul de măsurare, înregistrare la Legea nr.160/2011;
și de control cu memorie fiscală, Pct. 5.2 din tabelul HG nr.
legalizat, verificat metrologic?
1042/2016
113. S-a efectuat înregistrarea lunară în Art. 7 alin. (2) din Legea
Registrului de Stat al circulației
1100/2000
alcoolului etilic rectificat?
114. Deține actul de proprietate sau
Art. 13 alin. (21) lit. a) din

12

15

16

6

10

14

14

12
8

contractul de leasing financiar al
capacităţilor minime de producţie
la fabricarea alcoolului etilic
rectificat?
115. Utilajului tehnologic principal
pentru producerea alcoolului etilic
(distilatului de origine agricolă)
deține procesul-verbal şi schema
de sigilare conform cerințelor
stabilite?
116. Este asigurată integritatea sigiliilor
aplicate conform cerințelor
stabilite la utilajul de fabricare
alcoolului etilic rectificat
(distilatului de origine agricolă)?
117. Depozitul tip pentru stocarea şi
depozitarea alcoolului etilic
corespunde cerințelor legale?
118. Se respectă cerința legală de
efectuare a exportului de alcool
etilic rectificat exclusiv de către
producător?
119. Au fost respectate prevederile
legale de prezentare a notificărilor
prealabile către organul de
supraveghere şi control la nivel
naţional asupra fabricării şi
circulaţiei alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice privind
comercializarea alcoolului etilic
agenţilor economici care practică
o altă activitate, decît cea în
domeniul fabricării producţiei
alcoolice?
120. Se respectă cerința legală de
deținere a registrelor şi evidenţa a
calităţii şi cantităţii materiei prime
şi este efectuată la timp
îndeplinirea lor?
121. Sunt respectate condițiile de
păstrare a materiei prime?
122. Sunt respectate prevederile legale
de deținere a certificatelor de
conformitate la materialele
auxiliare utilizate în producere și
materialele secundare de import?
123. Sunt elaborate și respectate
instrucţiunile de sterilizare a
vaselor pentru fermentare?
124. Sunt respectate condiţiile de
păstrare a materialelor auxiliare?
125. Este respectată prevederea legală
de deținere și completare a
registrelor şi evidenţa calităţii şi
cantităţii producţiei finite?

Legea nr. 1100/2000

Art. 18 alin. (4) din Legea nr.
1100/2000;
Pct. 4.2 și 4.3 din cap. IV a
Regulamentului aprobat prin
Ordinul comun Nr.
172/245/216 din 28.12.2010
Art. 4 alin. (1) lit. h) și art.18
alin. (4) din Legea nr.
1100/2000;
Pct. 4.2 și 4.3 din cap. IV a
Regulamentului aprobat prin
Ordinul comun Nr.
172/245/216 din 28.12.2010.
Art. 19 alin. (1), (2), (4) și (5)
din Legea nr. 1100/2000
Art. 27 alin. (2) din Legea nr.
1100/2000

8

12

12

12

Art. 4 alin. (2) din Legea nr.
1100/2000

12

Art. 4 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 1100/2000
8

Pct. 14 subpct. 6) din
Cerințele aprobate prin HG
317/2012
Art. 24 alin. (2) și (5) din
Legea nr. 1100/2000

5

10

Legea nr. 296/2017
2
Legea nr. 296/2017
Art. 4 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 1100/2000

3

3

126. Alcoolul etilic destinat
comercializării în reţeaua de
farmacii se îmbuteliază doar la
întreprinderi specializate care
dispun de licenţă pentru fabricarea
şi/sau păstrarea, comercializarea
angro a alcoolului etilic, a
producţiei alcoolice?
127. Alcoolul etilic destinat utilizării la
fabricarea producţiei alcoolice,
farmaceutice, de parfumerie şi
cosmetice se depozitează exclusiv
în depozite-tip de păstrare a
alcoolului etilic?
128. Se respectă cerința legală de
denaturare a alcoolului etilic
rectificat cu substanţele
denaturate:
-alcool izopropilic (izopropanol)
(CAS 67-63-0)
- metiletilcetonă (butanonă) (CAS
78-93-3)
- benzoat de denatoniu (CAS
3734-33-6)
- este colorat cu albastru de
metilen, sau cu violet de metil?
129. Se respectă cerința legală de
prezentare a declaraţiilor despre
volumul alcoolului etilic şi al
producţiei alcoolice fabricate
şi/sau puse în circulaţie?
130. Se respectă cerința legală de
ducere a evidenţei tehnologice în
procesul de fabricare şi/sau de
comercializare a alcoolului etilic
rectificat (distilatului de origine
agricolă)?
131. Persoana supusă controlului
comercializează doar alcool etilic
rectificat (distilat de origine
agricolă) care reprezintă
caracteristici ce corespund legii
sau reglementărilor tehnice, fapt
confirmat prin acte întocmite de
organele competente

Art. 6 alin. (3) din Legea nr.
1100/2000
15

Art. 19 alin. (5) din Legea nr.
1100/2000
12

Art. 181 din Legea
nr.1100/2000

10

Art. 16 alin. 3) lit. e) din
Legea nr. 1100/2000
10

Art. 16 alin. (3) lit. l) din
Legea nr. 1100/2000
8

Art. 6 alin. (2), art. 16 alin.
(3) lit. b) din Legea nr.
1100/2000;
Cap. IV din Cerințele
aprobate prin HG nr.
317/2012

Notă: Constatarea (ne)respectării
acestei cerințe legale se poate face
doar după obținerea rezultatelor
analizelor de laborator efectuate
de către laboratoarele acreditate
contractate de ANSA?
132. Se respectă prevederea legală de
Art. 5 alin. (2) lit. f) din
interzicere a fabricării şi
Legea nr. 1100/2000
circulaţiei alcoolului etilic
rectificat (distilatului de origine
agricolă) falsificate
(contrafăcute)?

15

12

133. Se respectă prevederea legală de
import a alcoolului etilic și/sau a
producției alcoolice prin punctele
vamale Leuşeni, Ungheni,
Giurgiuleşti (auto), Giurgiuleşti
(feroviar), Giurgiuleşti-Port
(fluvial), Tudora, Palanca, Ocniţa
şi Otaci.
134. Volumul de alcool etilic
comercializat către agenţii
economici din alt domeniu decît
cel de fabricare şi comercializare a
produselor alcoolice corespunde
notificărilor prezentate?
135. Se respectă prevederea legală de
import a băuturi alcoolice tari
însoţite de certificatele de calitate
şi de conformitate emise de ţările
producătoare şi în mod
obligatoriu, verificate de IP
„Laboratorul central de testare a
băuturilor alcoolice/nealcoolice și
a produselor conservate”?
136. Se respectă prevederea legală de
interzicere a comercializării
alcoolului etilic importat?

Art. 24 alin. (1) din Legea nr.
1100/2000
8

Art. 23 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 1100/2000
8

Art. 24 alin. (2) din Legea nr.
1100/2000

12

Art. 24 alin. (1) din Legea nr.
1100/2000

15

V. Punctajul pentru evaluarea riscului
Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Încălcări

1
Minore

Numărul
de
întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)

Numărul de
încălcări
constatate în
cadrul
controlului
(toate
întrebările
neconforme)

2

3

Gradul de
conformare
conform
numărului
de încălcări
%
(1-(col 3/col
2) x100%)

4

Ponderea
valorică totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20
Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma punctajului
întrebărilor
neconforme)

Gradul de
conformare
conform
numărului
de încălcări
%
(1-(col 6/col
5) x100%)

6

7

Grave
Foarte
grave
Total
VI. Lista actelor normative relevante
1. Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
2. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

3. Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare.
4. Legea nr 50/2014 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.
5. Hotărârea Guvernului nr. 317/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind definirea, descrierea,
prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice.
6. Hotărârea Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi
a măsurilor supuse controlului metrologic legal.
7. Ordin comun nr. 172/245/216 din 28.12.2010 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele
la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală
şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi
alcoolice tari”.
Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:
___________________________
Nume, prenume
___________________________
Nume, prenume

__________________
Semnătura
__________________
Semnătura

__________________________
__________________________

Anexa nr. 12
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 180, b. 503, 510
tel. (+373-22)211-615; tel. /fax (+373-22) 210-225, http// www.ansa.gov.md,
e-mail: info@ansa.gov.md
LISTA DE VERIFICARE SPECIFICĂ Nr.
pentru controlul de stat şi supravegherea siguranţei și calităţii produselor vitivinicole, berii şi
producţiei alcoolice comercializate prin depozite specializate
III. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
II
Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei ________________________________________________________________
Sediul juridic ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _________
__________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sediul unității structurale/funcționale ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:7:

Criteriul8

Informaţia
curentă
anterioară
controlului

Gradul
de risc

Informaţia este
valabilă şi după
control
(se bifează dacă
este cazul)

Informaţia revizuită şi
gradul de risc (se
completează dacă este cazul)
Informaţia

Gradul de
risc

Domeniul de activitate
Dimensiunea unităţii de producere
în funcţiei de volumul anual sau
de rulaj
Data ultimului control
Perioada de activitate
Dotarea tehnico-tehnologică
Istoricul conformităţii cu
prevederile legislaţiei, precum şi
cu prescripţiile Agenţiei;

7

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
2
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului

Întrebări

137. Deţin licenţă de activitate (pentru agenţii
economici care desfăşoară activitate
licențiată) şi se comercializează produse
în limita prognozei sortimentului de
producţie preconizat pentru anul în curs?

138. Deţine Extrasul de înregistrare în
Registrul Vitivinicol?

139. Deține certificat de înregistrare oficială în
domeniul siguranţei alimentelor?

140. Depozitele specializate sunt acoperite,

îngrădite și corespund cerințelor de
protecție anti-incendiară și celor
metrologice?
141. Depozitele specializate ţin, utilizînd
sistemul de evidenţă computerizată,
evidenţa zilnică, potrivit unei forme
stabilite, a stocurilor de producţie
alcoolice pe fiecare denumire şi
categorie?
142. Deține actul ce confirmă dreptul de
proprietate sau locaţiune a depozitului
specializat cu suprafaţa de 200 m2 în cazul
activităţii de stocare, comercializare cu
ridicata a produselor vitivinicole?

143. Deţine actul ce confirmă dreptul de

proprietate asupra încăperii utilizate în
calitate de depozit, cu o suprafață de cel
puțin 500 m2, pentru producția alcoolică?

144. Deține actul ce confirmă dreptul de

proprietate sau de locațiune asupra
încăperii utilizată în calitate de depozit, cu
o suprafaţă de cel puţin 200 m2, pentru
păstrarea şi comercializarea angro a berii
şi a băuturilor pe bază de bere?
145. Păstrarea şi comercializarea producţiei are

Referinţa
legală

Art. 28 alin. (2)
lit. a) și art. 13
alin. (3) lit. b)
din Legea nr.
1100/2000;
Pct. 2 și 3 a tab. I
din anexa nr. 1 la
Legea nr.
160/2011
Art. 21 alin. (1),
art.23 alin. (4) lit.
a) din Legea nr.
57/2006;
Pct. 40 din
Regulamentul
aprobat prin HG
nr. 292/2017
Art. 231 alin. (3)
lit. a) din Legea
nr. 50/2013;
Pct. 16 a tab. II
din anexa nr. 1 la
Legea nr.
160/2011
Art. 28 alin. 3 din
Legea nr.
1100/2000
Art. 4 alin. (1) lit.
c) din Legea nr.
1100/2000

Art. 23 alin. (4)
lit. b) din Legea
nr. 57/2006;
Pct. 40 din
Regulamentul
aprobat prin HG
nr. 292/2017
Art. 13 alin. (3)
lit. a) și art. 28
alin. (2) lit. b)
din Legea nr.
1100/2000
Art. 13 alin. (3)
lit. a) și art. 28
alin. (2) lit. b1)
din Legea nr.
1100/2000
Art. 4 alin. (1) lit.

Conformitatea

Da

Nu

Nu
este
cazul

Comentarii

Ponderea

IV. LISTA DE ÎNTREBĂRI
Nr
d/o

15

12

12

11

11

10

10

10

5

loc în limita sortimentului prognozat?

146. Prezenţa autorizației (sau a contractului de
distribuție) din partea cel puţin a unui
producător pentru comercializarea
băuturilor alcoolice în regim de dealer

147. Recepţionarea producţiei alcoolice are loc
doar de la depozitele specializate sau de la
producător?
148. Producția alcoolică livrată în rețeaua de
comerț respectă regulile de marcare
corespunzătoare a
producţiei alcoolice, astfel încât, :pe
etichetă sau pe ambalajul de desfacere,
este prezentată în mod obligatoriu
următoarea informație:
a) inscripţia “Fabricat în Moldova”
(pentru producţia alcoolică fabricată în
Republica Moldova);
b) denumirea şi adresa întreprinderii
producătoare;
c) denumirea şi adresa importatorului şi
cele ale exportatorului;
d) denumirea produsului;
e) data ambalării (ziua, luna, anul);
f) concentraţia alcoolică (% volum);
g) volumul nominal al produsului
preambalat exprimat în decimetri cubi
(dm3), litri (l), centimetri cubi (cm3) sau
mililitri (ml);
h) date cu privire la certificare;
i) codul de bare (dacă este înregistrat);
j) indicativul documentului normativ pe
produs;
k) termenul de valabilitate – pentru
producţia alcoolică avînd concentraţia
alcoolică de cel mult 10% în volume;
l) lista de ingrediente;
m) numărul de identificare a lotului,
precedat de menţiunea „L”;
n) simbolul care recomandă abţinerea de
la consumul producţiei alcoolice în timpul
sarcinii;
o) simbolul „18+”?
149. Producția vitivinicolă livrată în rețeaua de
comerț respectă regulile de marcare,
astfel încât, pe etichetă sau pe ambalajul
de desfacere, este prezentată în mod
obligatoriu următoarea informație:
a) denumirea sub care se comercializează
produsele;
b) denumirea categoriei produsului,
c) denumirea indicaţiei geografice
protejate sau, după caz, a denumirii de
origine protejate;
d) menţiunea „indicaţie geografică
protejată” sau „denumire de origine

a) din Legea nr.
1100/2000
Art. 13, al. (3)
lit.d) și art. 28
alin. (2) lit. c) din
Legea nr.
1100/2000
Art. 16 alin. (3)
lit. k) din Legea
nr. 1100/2000
Art. 17 alin. (3),
art. 171 alin. (1)
și art. 172 din
Legea nr.
1100/2000

5

8

20

Art. 25 alin. (3)
din Legea nr.
57/2006;
Pct. 152 din
Reglementarea
tehnică aprobată
prin HG nr.
356/2015

20

protejată”;
e) denumirea şi adresa ambalatorului,
producătorului şi ale distribuitorului, după
caz, ale importatorului;
f) concentraţia alcoolică – valoarea (cifra)
urmată de „% vol.” şi precedată de „alc.”;
g) categoria produsului în funcţie de
concentraţia în masă a zaharurilor şi
valoarea ei, pentru:
- vinuri spumante,
- vinuri spumante de calitate,
- vinuri spumante de calitate de tip
aromat,
- vinuri spumoase,
- vinuri perlante,
- vinuri petiante;
h) volumul nominal al produsului în
decimetri cubi (dm3), litri (l), centimetri
cubi (cm3) sau mililitri (ml);
i) ţara de origine a produsului. Menţiunea
„Fabricat în Moldova” pentru produsul
fabricat în Republica Moldova;
j) data de ambalare (ziua, luna, anul);
k) menţiunea „conţine sulfiţi” sau
menţiunea „conţine dioxid de sulf” –
pentru vinuri;
l) lista de ingrediente, după caz;
m) numărul de identificare a lotului,
precedat de menţiunea „L”;
n) culoarea, după caz (alb, roz, roşu –
pentru vinurile spumante, spumante de
calitate, spumante de calitate de tip
aromat, spumoase, perlante, petiant)?
150. Producția de bere și de băuturi pe bază de
bere livrată în rețeaua de comerț respectă
regulile de marcare, astfel încât, pe
etichetă sau pe ambalajul de desfacere,
este prezentată în mod obligatoriu
următoarea informație:
1) ţara de origine. Pentru berea fabricată
în Republica Moldova se indică „Fabricat
în Moldova”;
2) denumirea şi adresa producătorului
şi/sau a importatorului, distribuitorului;
3) denumirea produsului;
4) denumirea sub care berea este plasată
pe piaţă;
5) tipul berii;
6) inscripţia „pasteurizată” pentru berea
pasteurizată;
7) lista ingredientelor;
8) conţinutul în extract al mustului de
bere, % (cu excepţia berii nealcoolice,
berii speciale şi a băuturilor pe bază de
bere);
9) mărimea minimă a fracţiei volumice de
alcool, % vol.; pentru berea nealcoolică –
mărimea maximă a fracţiei volumice de
alcool, % vol.;

Art. 17 alin. (3),
art. 171 alin. (1),
art. 172 din
Legea nr.
1100/2000;
Pct. 11-15 din
Reglementarea
tehnică „aprobată
prin HG nr.
473/2012

20

10) volumul, l;
11) valoarea nutritivă (în g) şi valoarea
energetică (în kcal) la 100 g de bere;
12) data fabricării;
13) termenul de valabilitate sau datalimită de consum;
14) condiţiile de păstrare;
15) codul de bare (dacă este înregistrat);
16) informaţia privind certificarea;
17 simbolul care recomandă abţinerea de
la consumul producţiei alcoolice în timpul
sarcinii;
18) simbolul „18+”??
151. A fost prezentată în termenii prevăzuți de
legislație declarația de stoc?
(până la data de 15 august cu indicarea
stocurilor la 31 iulie a aceluiași an)

152. Comercializează producţie alcoolică,

153.

154.
155.

156.

157.

deținând licența respectivă și dispunând
de depozite specializate și/sau magazin
propriu specializat?
Respectă interdicția de a nu comercializa
băuturi alcoolice tari cu ridicata şi cu
amănuntul pe piaţa internă, a băuturilor
alcoolice tari la preţuri mai mici decât
preţul minim de comercializare a
băuturilor alcoolice tari, care constituie
pentru comerţul cu ridicata – 60 lei/litru,
iar pentru comerţul cu amănuntul – 80
lei/litru?
Respectă interdicția de a nu pune în
circulaţie producţie alcoolice falsificată
sau contrafăcută?
Respectă interdicția de a nu pune în
circulaţie producţie alcoolice ambalată
nemarcată în modul stabilit cu timbru de
acciz, cu excepţia berii şi băuturilor pe
bază de bere?
Comercializează pe piaţa internă băuturi
alcoolice tari ambalate în sticle cu dopuri
cu dispersie sau cu alte tipuri de dopuri
confirmate de către IP” Laboratorul
central de testare a băuturilor
alcoolice/nealcoolice și a produselor
conservate” care ar exclude posibilitatea
utilizării repetate a ambalajului
produsului?
Asigură verificarea metrologică a
mijloacelor de măsurare utilizate pentru
evidența condițiilor de păstrare?

Art. 266 alin. (3)
din Legea nr.
57/2006;
Pct. 50 subpct.
3), pct. 55 și
anexa nr. 7 din
Regulamentul
aprobat prin HG
nr. 292/2017
Art. 4 alin (1) lit.
i) din Legea nr.
1100/2000

12

10

Art. 5 alin. (2) lit.
i) din Legea nr.
1100/2000

11

Art. 5 alin. (2) lit.
f) din Legea nr.
1100/2000
Art. 5 alin. (2) lit.
h) din Legea nr.
1100/2000

20

12

Art. 6 alin. (4)
din Legea nr.
1100/2000

8

Art. 4 lit. j) din
Legea nr.
1100/2000;
Pct. 10.5.1 din
tabelul HG nr.
1042/2016

10

158. Comercializarea producţiei alcoolice de
import ambalate destinate pentru consum
s-a efectuat după marcarea acesteia cu
timbru de acciz?
159. Informaţia de pe etichetă sau de pe
ambalajul de consum al producţiei
alcoolice importate și puse în circulație
este expusă în limba de stat?
160. Informaţia de pe etichetă sau de pe
ambalajul de consum al produselor
vitivinicole importate și puse în circulație
este expusă în limba de stat?

161. Pe ambalajul de consum al producţiei
alcoolice importate sunt indicate:
a) denumirea producţiei alcoolice?
b) denumirea sau numele producătorului
şi importatorului producţiei alcoolice şi
adresele acestora?
c) concentraţia alcoolică, concentraţia în
masă a zaharurilor (pentru lichioruri),
ingredientele folosite la fabricarea
producţiei alcoolice şi termenul de
valabilitate?
d) volumul ambalajului de consum al
producţiei alcoolice?
162. Utilizarea indicaţiilor facultative şi
regulile de folosire a indicațiilor
obligatorii pe etichetă sau pe ambalajul de
desfacere a vinurilor și a produselor pe
bază de must și vin corespund cerinţelor
stabilite de reglementările tehnice
aprobate de către Guvern?

163. La etichetarea produselor vitivinicole s-a

respectat cerința legală de a nu atribui
produselor termeni descriptivi, uzuali,
generici sau caracter elogios care se
referă la produs, care pot induce în eroare
consumatorul ori pot genera riscul de
confuzie în privinţa unui produs similar al
altui producător?
164. La etichetarea produselor vitivinicole s-a
respectat cerința legală de a nu indica pe
etichete sau pe ambalajul de desfacere
proprietăţi de prevenire, tratare sau
vindecare a unor boli, sau referire la
astfel de proprietăţi?
165. La etichetarea produselor vitivinicole s-a
respectat cerința legală de a nu indica pe
etichete sau pe ambalajul de desfacere o
informaţie care poate fi considerată drept
indicaţie a provenienţei produsului în
cazul în care originea lui este alta?
166. La etichetarea produselor vitivinicole s-a

Art. 25 alin. (1)
din Legea nr.
1100/2000
Art. 25 alin. (4)
din Legea nr.
1100/2000
Art. 25 alin. (6)
din Legea nr.
57/2006;
Pct. 152 din
Reglementarea
tehnică aprobată
prin HG nr.
356/2015
Art. 25 alin. (3)
din Legea nr.
1100/2000

15

11

11

20

Art. 25 alin. 31
din Legea nr.
57/2006;
Pct. 148-149 din
Reglementarea
tehnică aprobată
prin HG nr.
356/2015
Art. 25 alin. (4)
din Legea nr.
57/2006

8

8

Art. 25 alin. (4)
din Legea nr.
57/2006

Art. 25 alin. (5)
lit. a) din Legea
nr. 57/2006

Art. 25 alin. (5)

8

10

6

167.

168.

169.

170.

171.

respectat cerința legală de a nu utiliza pe
etichete sau pe ambalajul de desfacere
reproduceri sau imitaţii de steme, drapele
şi embleme de stat, denumiri oficiale sau
istorice de state ori abrevieri ale lor?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a
respectat cerința legală de a nu indica pe
etichete sau pe ambalajul de desfacere
informația care conține indicație
geografică ce nu corespunde locului de
origine a produsului respectiv, chiar dacă
adevărata origine a produsului este
menționată?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a
respectat cerința legală de a nu indica pe
etichete sau pe ambalajul de desfacere
informația în care indicația geografică
este însoţită de expresii precum: “de
genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaţie” şi
altele?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a
respectat cerința legală de a nu indica pe
etichetă sau pe ambalajul de desfacere
indicaţie geografică în traducere?
La etichetarea produselor vitivinicole s-a
respectat cerința legală de a nu folosi pe
etichetă sau pe ambalajul de desfacere
informații contrare ordinii publice şi
bunelor moravuri?
Produsele vitivinicole și alcoolice plasate
pe piaţa au fost supuse procedurii de
evaluare a conformităţii prin certificare sau
prin declararea conformității pe propria
răspundere, conform regulilor şi
procedurilor stabilite în reglementările
tehnice aprobate de Guvern?

172. Persoana supusă controlului

comercializează doar produse vitivinicole
nefalsificate și care reprezintă
caracteristici ce corespund legii sau
reglementărilor tehnice, fapt confirmat
prin acte întocmite de organele
competente

Notă: Constatarea (ne)respectării acestei
cerințe legale se poate face doar după
obținerea rezultatelor analizelor de
laborator efectuate de către laboratoarele
acreditate contractate de ANSA
173. Au fost supuse interdicţiei în cadrul
controlului loturi de vin ce:
- conţin informaţii ce contravin legislaţiei
privind denumirile de origine protejate şi
indicaţiile geografice protejate;
- nu sunt însoţite de documente obligatorii
stabilite prin lege;

lit. b) din Legea
nr. 57/2006

Art. 25 alin. (5)
lit. c) din Legea
nr. 57/2006

15

Art. 25 alin. (5)
lit. c) din Legea
nr. 57/2006

15

Art. 25 alin. (5)
lit. c) din Legea
nr. 57/2006,
Art. 25 alin. (5)
lit. d) din Legea
nr. 57/2006

Pct. 189-190 din
Reglementarea
tehnică aprobată
prin HG nr.
356/2015;
Pct. 29 din
cerințele
aprobate prin
HG 317/2011
Art. 33, alin. (3)
lit. a) şi b) din
Legea nr.
57/2006;
Pct. 35-36 și 3839 din
Reglementarea
tehnică aprobată
prin HG nr.
356/2015

Art. 33, alin. 3
lit. b) - e) din
Legea nr.
57/2006

8

12

15

20

20

174.

175.

176.

177.

178.

- nu sunt etichetate în conformitate cu
prevederile legislaţiei;
- sunt falsificate?
Au fost puse în circulaţie (consum) vinuri
şi alte produse vinicole care nu corespund
cerinţelor de calitate şi inofensivitate
prevăzute de legi şi alte acte normative
aprobate de Guvern?
În cadrul controlului au fost depistate
loturi de produse vitivinicole fabricate şi
puse în circulaţie cu utilizarea ilicită a
indicaţiei geografice protejate sau a
denumirii de origine protejate?
În cadrul controlului au fost depistate
loturi de produse vitivinicole puse în
consum în formă îmbuteliată fără
respectarea prevederilor legale?
Deţinerea certificatelor de conformitate
emise de IP Laboratorul central de testare
a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a
produselor conservate (în baza
certificatului de conformitate a ţării
producătoare) pentru producţia alcoolică
importată?
Se respectă prevederea legală de a nu
păstra în depozitele specializate altă
producţie decît producţia alcoolică?

Art. 36 alin. (2)
lit. f) din Legea
nr. 57/2006

20

Art. 36 alin. (2)
lit. g) din Legea
nr. 57/2006

15

Art. 36 alin. (2)
lit. h) din Legea
nr. 57/2006
Art. 24 alin. (2)
şi (5) din Legea
nr. 1100/2000

11

Art. 28 alin. (4)
din Legea nr.
1100/2000

V. PUNCTAJUL PENTRU EVALUAREA RISCULUI
Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor,
identificate în baza întrebărilor
formulate
Minore
Grave
Foarte grave

15

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

5

Încălcări

1
Minore

Numărul
de
întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)

Numărul de
încălcări
constatate
în cadrul
controlului
(toate
întrebările
neconforme)

2

3

Gradul de
conformare
conform
numărului
de încălcări
%
(1-(col 3/col
2) x100%)

4

Ponderea
valorică totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)
6

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 6/col 5)
x100%)

7

Grave
Foarte
grave
Total
Punctajul pentru evaluarea riscului:________________________________________
VII. Lista actelor normative relevante
1.Legea viei şi vinului nr. 57/2006;
2. Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
3. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
4. Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare
5. Hotărârea Guvernului nr. 356/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei
vitivinicole”;
6. Hotărârea Guvernului nr. 292/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a
Registrului vitivinicol al Republicii Moldova;
7. Hotărârea Guvernului nr. 473/2012 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Bere şi băuturi pe bază de
bere"
8. Hotărârea Guvernului nr. 317/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind definirea, descrierea,
prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice;
9. Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a
măsurilor supuse controlului metrologic legal.
Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:
___________________________
Nume, prenume
___________________________
Nume, prenume

__________________
Semnătura
__________________
Semnătura

Anexa nr. 13
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 180, b. 503, 510
tel. (+373-22)211-615; tel. /fax (+373-22) 210-225, http// www.ansa.gov.md, e-mail: info@ansa.gov.md

LISTA DE VERIFICARE SPECIFICĂ Nr.
pentru controlul de stat și al supravegherii siguranţei calităţii, fabricării și comercializării
berii şi a băuturilor pe bază de bere
IV.

Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
II Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei _____________________________________________________________________
Sediul juridic ___________________________________________________________________________

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia______________
_______________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sediul unității structurale/funcționale ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Alte date caracteristice ale unității (după caz) __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
III. Informaţii despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor 9:

Criteriul10

Informaţia
curentă
anterioară
controlului

Gradul
de risc

Informaţia este
valabilă şi după
control
(se bifează dacă
este cazul)

Informaţia revizuită şi
gradul de risc (se
completează dacă este
cazul)
Gradul
Informaţia
de risc

Domeniul de activitate
Dimensiunea unităţii de
producere în funcţiei de
volumul anual sau de rulaj
Data ultimului control
Perioada de activitate
Dotarea tehnico-tehnologică
Istoricul conformităţii cu
9

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
2
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului

prevederile legislaţiei, precum
şi cu prescripţiile Agenţiei;
Nr.
d/o

Întrebări

179. Deţin Licenţa pentru genul de
activitate: „Fabricarea, păstrarea
și comercializarea angro a berii
produse de producătorii
autohtoni” şi se comercializează
produse în limita sortimentului
de producţie preconizat pentru
anul în curs?
180. Deţine certificatul de
înregistrare oficială în domeniul
siguranţei alimentelor?
181. Sunt respectate cerinţele tehnice
şi sanitare pentru utilajul
tehnologic şi instalaţiile
destinate fabricării berii şi a
băuturilor pe bază de bere,
respective pentru:
- Moara pentru măcinarea
materiei prime;
- Utilajul din secţia de fierbere;
- Utilajul din secţia de fermentare
primară şi secundară a berii;
- Utilajul din secţia de
îmbuteliere în sticle, cutii
metalice, PET şi KEG?
182. Deţine în proprietate sau
folosinţă capacitatea minimă de
producţie, confirmată prin actul
de proprietate sau de folosinţă
şi/sau contractul de leasing
financiar al capacităţilor de
producţie şi actul de proprietate
sau contractul de leasing
financiar ori de locaţiune a
imobilului unde se desfăşoară
activitatea licenţiată (pentru
fabricarea alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice)?
183. Deţine documente de însoţire ce
confirmă originea, calitatea şi
siguranţa (inofensivitatea)
alimentară pentru materiile
prime şi materialele auxiliare
utilizate pentru fabricarea berii
şi a băuturilor pe bază de bere,
respective pentru:
- malţ pentru fabricarea berii;
- malţ special pentru

Referinţa legală

Art. 4 alin. (1) lit. a)
din Legea nr.
1100/2000;
Pct. 2 și 3 a tab. I din
Anexa nr.1 la Legea
nr. 160/ 2011
Art. 231 alin. (3) lit. a)
din Legea nr. 50/2013;
Pct. 16 a tab. II ,din
Anexa nr. 1 la Legea nr.
160/2011
Art. 13 alin. (2); lit. d)
din Legea nr.
1100/2000;
Pct. 6, subpct. 4, 5 și 6
din Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 473/2012

Conformitatea
Da Nu Nu
este
cazul

Comentarii

Ponderea

IV. LISTA DE ÎNTREBĂRI

20

12

12

Art. 13 alin. (2) lit. a) și
alin. (3) lit. c) din
Legea nr. 1100/2000

8

Pct. 7, subpct. 2) din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

12

fabricarea berii;
- hamei şi produse din hamei
cu indicarea conţinutului de
alfa-acizi;
- orez sau produse procesate;
- porumb sau produse
procesate;
- grîu sau produse procesate;
- zahăr şi siropuri de zaharuri;
- orz;
- drojdii de bere de
fermentaţie inferioară şi
superioară;
- aditivi alimentari gustativi şi
aromatici (pentru mixuri de
bere);
- enzime (amilolitice,
proteolitice, citolitice şi
fosfataze);
- stabilizatori (hidrogeluri şi
xerogeluri de silice,
polivinilpolipirolidonă,
bentonită, acid tanic);
- ghips aglutinant;
- acid lactic;
- acid citric;
- clorură de calciu;
- materii prime vegetale,
fructe, pomuşoare sau
produse de prelucrare a
acestora pentru berea
specială şi băuturile pe bază
de bere;
- extract din malţ pentru bere
specială şi băuturi pe bază de
bere cu concentraţia maximă
de 3 g/l;
- concentrat de must de bere ?
184. Procedeele de fabricare a berii şi
a băuturilor pe bază de bere
,asigură obținerea berii
conforme după etapele:
a) acidifierea plămezii şi a
mustului;
b) procesarea materiilor prime
nemalţificate (orz, orez, porumb,
grîu etc.);
c) utilizarea enzimelor şi
antioxidanţilor;
d) aerarea mustului;
e) stabilizarea berii;
f) centrifugarea;
g) filtrarea cu sau fără materiale
filtrante (kieselgur, perlită, alte
materiale);
h) carbonatarea berii;
i) pasteurizarea berii.
185. Este asigurată trasabilitatea berii
şi a băuturilor pe bază de bere, a

Pct. 8 subpct. 3) din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

15

Pct. 30 și 31 din
Reglementarea tehnică

15

materiilor prime şi a
materialelor în contact cu berea
la toate etapele circuitului lor
prin:
- Evidența tuturor persoanelor
care le furnizează
producătorilor materii prime
alimentare, aditivi alimentari
sau orice substanţe care
urmează a fi sau pot fi
încorporate în bere şi în
materialele în contact cu
berea
- Registrele tehnologice de
evidenţă a fierberilor
efectuate;
- Evidenţa cantităţii şi calităţii
berii şi a băuturilor de bere
în asortimentului fabricat şi
comercializat?
186. Încercările, în scopul certificării
produselor în domeniul
reglementat, se efectuează în
laboratoarele de încercări
acreditate?
187. În cazul emiterii declaraţiei de
conformitate, producătorul
respectă cumulativ următoarele
cerințe:
- deţine în cadrul întreprinderii
un laborator de încercări
acreditat sau are încheiat un
contract cu un laborator de
încercări acreditat;
- dispune de un sistem de
management HACCP, certificat
de organismele de certificare a
sistemelor de management
acreditate în Republica
Moldova;
- a făcut publică, inclusiv prin
plasarea pe site, informaţia
despre declaraţiile emise, despre
modul de înregistrare a
declaraţiilor în registrul-formă,
şi despre persoana responsabilă
de evidenţa lor ?
188. Producătorul certifică berea sau
produsele pe bază de bere în
serie sau pe loturi?

189. Informaţia pentru consumator
este prezentată prin text şi/sau
marcare pe ambalajul şi/sau
etichetele produsului ?
190. La etichetarea şi marcarea berii

aprobată prin HG nr.
473/2012

Pct. 19 subpct. 12) din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

15

Pct. 20 din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

Art. 177 din Legea nr.
1100/2000;
Pct. 19. subpct. (1) din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012
Pct. 12 din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012
Pct. 13 din

15

15
10

şi a băuturilor pe bază de bere
informația este indicată în limba
de stat, în cazul comercializării
producției de import pe piața
internă – informația este
prezentată în alte limbi, plasândse alăturat traducerea ei în limba
de stat ?
191. La etichetarea şi marcarea berii
şi a băuturilor pe bază de bere
sunt respectate cerințele
obligatorii ?
Pe ambalajul de desfacere a berii
se conține:
- ţara de origine. Pentru berea
fabricată în Republica Moldova
se indică „Fabricat în Moldova”;
- denumirea şi adresa
producătorului şi/sau a
importatorului, distribuitorului;
- denumirea produsului;
- denumirea sub care berea este
plasată pe piaţă;
- tipul berii;
- inscripţia „pasteurizată” pentru
berea pasteurizată;
- lista ingredientelor;
- conţinutul în extract al
mustului de bere, % (cu excepţia
berii nealcoolice, berii speciale
şi a băuturilor pe bază de bere);
- mărimea minimă a fracţiei
volumice de alcool, % vol.;
pentru berea nealcoolică –
mărimea maximă a fracţiei
volumice de alcool, % vol.;
- volumul, l;
- valoarea nutritivă (în g) şi
valoarea energetică (în kcal) la
100 g de bere;
- data fabricării;
- termenul de valabilitate sau
data-limită de consum;
- condiţiile de păstrare;
- codul de bare (dacă este
înregistrat);
- numărul de identificare a
lotului, precedat de menţiunea
„L”;
- simbolul care recomandă
abţinerea de la consumul
producţiei alcoolice în timpul
sarcinii;
- simbolul „18+”?
192. Sunt respectate prevederile
condiţiilor de depozitare pentru:
- berea pasteurizată, la
temperatura de min. 2°C şi max.
25°C;

Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

Art. 17, 171, 172 din
Legea nr. 1100/2000;
Pct. 14 din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

15

Pct. 9 subpct. 2) din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

8

- berea nepasteurizată, la
temperatura de min. 2°C şi max.
20°C;
- berea nefiltrată, la temperatura
de min. 0°C şi max. 5°C ?
193. Depozitul de păstrare spre
livrare a berii şi a băuturilor pe
bază de bere reprezintă încăperi
curate, uscate, bine ventilate,
întunecoase, ferite de razele
solare şi de îngheț ?
194. Încăperile destinate pentru
păstrarea berii sunt dotate cu
aparate de măsurare şi control al
condiţiilor de păstrare ?
195. Depozitul pentru păstrarea berii
autohtone şi de import este
dotat cu utilajul şi instalațiile
necesare pentru asigurarea
regimului şi condițiilor de
temperatură pentru păstrare în
funcţie de modul de tratare a
berii?
196. Transportarea berii se efectuează
numai cu mijloace de transport
ce corespund cerinţelor generale
de igienă a produselor
alimentare, aprobate prin Legea
nr. 296/2017?
197. La unitate este implementat un
sistem de control al procesului
tehnologic bazat pe următoarele
principii:
1) determinarea punctelor critice
de control în procesul de
fabricare a berii, pentru a
preveni sau a înlătura pericolele
care pot conduce la fabricarea şi
punerea în circuit a berii ce nu
corespunde prevederilor
Reglementării tehnice aprobate
prin HG nr. 473/2012;
2) stabilirea parametrilor de
control al proceselor tehnologice
pentru fabricarea berii, conform
Reglementării tehnice aprobate
prin HG nr. 473/2012;
3) monitorizarea controlului
parametrilor, inclusiv de
inofensivitate, la certificarea în
serie a berii;
4) stabilirea acţiunilor ce trebuie
întreprinse în cazul devierii
parametrilor tehnologici?
198. Păstrarea și evacuarea deșeurilor
se face astfel încât să se excludă
posibilitatea contaminării berii,
apariţiei riscului pentru

Pct. 9 subpct. 1) din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

Pct.9 subpct. 6) din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012
Pct. 9 subpct. 3) din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

Pct. 9 subpct. 7) din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

11

11

11

11

Pct. 28 din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

15

Pct. 10 din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
473/2012

10

sănătatea omului, precum şi
posibilitatea poluării mediului
înconjurător?
199. Comercializare cu ridicata a
berii și a produselor pe bază de
bere se face exclusiv prin
depozite specializate deținute în
proprietate sau în locațiune?
200. Persoana posedă și folosește
depozitul specializat în bază de
licență pentru posedarea
depozitelor specializate?
201. Persoana posedă depozitul
specializat, dispunând de
autorizaţie din partea cel puţin a
unui producător pentru vînzarea
băuturilor alcoolice în regim de
dealer (contract de distribuție
sau confirmarea privind
acordarea dreptului de
distribuție (pentru
comercializarea angro a
producției alcoolice))?
202. Încăperile pentru depozite,
deținute pentru păstrarea şi
comercializarea angro a berii şi
a băuturilor pe bază de bere au o
suprafaţă de cel puţin 200 m2?
203. Comercializarea cu amănuntul a
berii și a băuturilor pe bază de
bere se desfășoară după
notificarea autorității
administrației publice locale
conform Legii nr. 231/ 2010 cu
privire la comerţul interior?
204. Comercializarea cu amănuntul a
berii și a băuturilor pe bază de
bere se desfășoară:
în spaţii comerciale, deținute cu
orice titlu, cu o suprafaţă de cel
puţin 20 m2;
205. Comercializarea cu amănuntul a
berii și băuturilor pe bază de
bere se realizează exclusiv de
către persoane care au împlinit
vârsta de 18 ani?
206. Sunt respectate interdicțiile de
comercializare cu amănuntul a
berii şi a băuturilor pe bază de
bere:
- prin reţeaua de comerţ
ambulant (cărucioare, cisterne,
autoremorci, autovehicule etc.)?
- în instituții de învățământ,
medicale, preșcolare şi în alte
instituții de educație, în cămine

Art. 28 alin. (1)
coroborat cu alin. (2) lit.
b1) din Legea nr.
1100/2000

12

Art. 28 alin. (2) lit. a)
din Legea nr.
1100/2000;
Pct. 3 a tab. I din anexa
nr. 1 la Legea nr.
160/2011
Art. 28 alin. (2) lit. c)
din Legea nr.
1100/2000

15

Art. 28 alin. (2) lit. b1)
din Legea nr.
1100/2000

12

Art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 1100/2000

15

Art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 1100/2000,

10

Art. 29 alin. (2) din
Legea nr. 1100/2000

12

15

Art. 30 lit. a) din Legea
nr. 1100/2000

10

Art. 30 lit. c) din Legea
nr. 1100/2000

15

pentru elevi şi studenți, cît şi în
preajma lor în raza stabilită de
autorităţile administraţiei
publice locale, la întreprinderi şi
la şantierele de construcţii şi
reparaţii?
- în construcţiile sportive şi pe
teritoriul aferent acestora, pe
terenurile sportive?
- în ospătării dietetice şi în
cafenele pentru copii, în locuri
de comerţ pentru copii şi
adolescenţi?
- în sediile autorităţilor publice,
cu excepţia obiectelor staţionare
de alimentaţie publică?
- în preajma edificiilor de cult
religios în raza stabilită de
autorităţile administraţiei
publice locale de comun acord
cu reprezentanţii cultelor
respective?
- în cimitire, penitenciare,
unităţi militare şi arsenale?
- în întreprinderile de transport
public?
- persoanelor care nu au atins
vîrsta de 18 ani?
- prin depozite specializate?
- în magazinele alimentare şi în
alte puncte de comerţ cu
amănuntul între orele 22.00–
8.00?
- în magazinele alimentare şi în
alte puncte de comerț cu
amănuntul în ambalaj de plastic
cu capacitatea mai mică de 0,25
litri?

Art. 30 lit. d) din Legea
nr. 1100/2000

10

Art. 30 lit. e) din Legea
nr. 1100/2000

15

Art. 30 lit. f) din Legea
nr. 1100/2000

12

Art. 30 lit. g) din Legea
nr. 1100/2000

12

Art. 30 lit. h) din Legea
nr. 1100/2000
Art. 30 lit. i) din Legea
nr. 1100/2000
Art. 30 lit. j) din Legea
nr. 1100/2000
Art. 30 lit. k) din Legea
nr. 1100/2000
Art. 30 lit. l) din Legea
nr. 1100/2000

15

Art. 30 lit. m) din Legea
nr. 1100/2000

10

V. Punctajul pentru evaluarea riscului
Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în
baza întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

15
15
12
12

Încălcări

1
Minore

Numărul
de
întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)

Numărul de
încălcări
constatate
în cadrul
controlului
(toate
întrebările
neconforme)

2

3

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 3/col 2)
x100%)

4

Ponderea
valorică
totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)
5

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)

Gradul de
conformare
conform
numărului de
încălcări %
(1-(col 6/col 5)
x100%)

6

7

Grave
Foarte
grave
Total
Punctajul evaluat:________________________________________
VI. CADRUL NORMATIV DE REGLEMENTARE
Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația
privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a
animalelor;
5. Hotărârea Guvernului nr. 473/2012 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază
de bere";
6. Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare
şi a măsurilor supuse controlului metrologic legal.
1.
2.
3.
4.

Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
___________________________
Nume, prenume
___________________________
Nume, prenume

__________________
Semnătura
__________________
Semnătura

________________
_________________

Anexa nr. 14
la Ordinul Ministerului
nr.79 din 2 aprilie 2019
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 180, b. 503, 510
tel. (+373-22)211-615; tel. /fax (+373-22) 210-225, http// www.ansa.gov.md, e-mail:
info@ansa.gov.md
LISTA DE VERIFICARE SPECIFICĂ Nr.
pentru controlul de stat privind respectarea cerințelor caietului de sarcini a produselor
vitivinicole și a altor produse alcoolice tari cu IGP si/sau DOP și altor acte legislative și
normative în vigoare
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei _____________________________________________________________________
Sediul juridic ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia_______________
_______________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) ____________________________________
Sediul unității structurale/funcționale _________________________________________________________
Alte date caracteristice ale unității (după caz) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:11

Criteriul12

Informația
curentă
anterioară
controlului

Gradul
de risc

Informația este
valabilă și după
control
(se bifează dacă
este cazul)

Informația revizuită și
gradul de risc (se
completează dacă este
cazul)
Gradul
Informația
de risc

Domeniul de activitate
Dimensiunea unităţii de
producere în funcţiei de
volumul anual sau de rulaj
Data ultimului control
Perioada de activitate
Dotarea tehnico-tehnologică
Istoricul conformităţii cu
prevederile legislaţiei,
precum şi cu prescripţiile
11

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
12
În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

Agenţiei;
IV. LISTA DE ÎNTREBĂRI
Întrebări

Referinţa legală

Conformitatea
Da

Nu

Nu
este
cazul

Comentarii
Ponderea

Nr.
d/o

Controlul plantațiilor viticole
207. Deține actul de luare la evidență a
producătorului de struguri destinați
producerii produselor vitivinicole cu
IGP și DOP?
208. A fost comunicată schimbarea
datelor și a informațiilor din dosarul
de luare la evidență în termenii
prevăzuți de legislație (15 zile)?
209. A fost verificată respectarea caietului
de sarcini de către organismul de
certificare desemnat de ONVV în
conformitate cu planul calendaristic
aprobat anual?
210. Soiurile de struguri destinați
producerii strugurilor cu IGP și DOP
sau producerii produselor vitivinicole
cu IGP și DOP corespund cu cele
specificate în caietul de sarcini ?
211. Strugurii provin în proporție de 85 %
din aria geografică delimitată?
212. Corespunde puritatea soiurilor cu
procentul aprobat în caietul de
sarcini?
213. Densitatea plantației, (butuci/ha)
corespunde cu cea stabilită în caietul
de sarcini?
214. Gradul de goluri (%) corespunde cu
cel stabilit în caietul de sarcini?
215. Este respectată forma de conducere a
butucului cu cea prevăzută de caietul
de sarcini?
216. Este respectată normarea încărcăturii
la butuc (nr. de ochi viabili/butuc)
conform prevederilor caietului de
sarcini?
217. Starea fitosanitară a plantației și
fertilizarea acestora a fost efectuată
în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini?

Cap.XI din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Pct. 80 al cap. XI din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
356/015
Pct. 88 al cap. XI din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
356/015
Capitolul XIII din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
356/2015, anexa nr 1,
la Ordinul IP ONVV
nr. 05 din 21.12.2015,
ordinul nr. 90 din
20.04.2018 al
MADRM, ordinul nr.
93 din 25.05.2017 ,
ordinul nr. 51 din
04.04.2012, ordinul
nr.165 din 23.10.2012,
ordinul nr.234 din
15.12.2015 ale MAIA
de aprobare a caietelor
de sarcini
corespunzătoare
pentru fiecare
Asociație din care face
parte producătorul de
struguri destinați
producerii produselor
vitivinicole cu IGP
sau producătorul de
produse vitivinicole cu
IGP/DOP, sau
producătorul de
produse alcoolice
supus controlului de
stat.

10

6

4

15

15
10

10
8
8

8

10

Controlul materiei prime
218. Producția maximă de struguri la
hectar (t/ha) corespunde cantității
stabilite în caietul de sarcini?
219. Concentrația în masă a zaharurilor în
struguri înainte de recoltare (stabilirea

Caietul de sarcini
corespunzător
Caietul de sarcini
corespunzător

10
10

momentului optim de recoltare) este
în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini?
220. Procedeul de prelucrare, transformare Caietul de sarcini
a strugurilor în vin și tragerea lor de
corespunzător
pe drojdie a fost efectuat în zona
geografică delimitată?
Controlul înzestrării tehnico-tehnologice
221. Se întreține în stare igienică
Art. 13 din Legea nr.
corespunzătoare cerințelor
296/2017;
regulamentului sanitar și a regulilor de Pct. 30 din
igienă următorul echipament:
Reglementarea
- liniei de procesare a strugurilor;
tehnică aprobată prin
- instalaţiei frigorifice (gestiunea
HG nr. 356/2015,
mustului la fermentare);
pct. III din tabelul de
- vaselor tehnologice (fermentare,
la anexa nr. 1 la
stocare);
ordinul nr. 05 din
- liniei de îmbuteliere;
21.12.2015 al IP
- altui echipament tehnologic;
ONVV
- spațiilor tehnologice de producere?
Controlul respectării condițiilor de procesare, vinificare, tratare, maturare, îmbuteliere şi depozitare
222. Este asigurată trasabilitatea prin
Art. 263 alin. (1) lit. e)
evidența dusă în registrul cantității și
din Legea nr. 57/2006
calității musturilor, conform
Pct. 27-29 și pct. 156,
modelului expus în anexa nr. 12 la
subpct. 1 ) și anexa
Reglementarea tehnică aprobată prin
nr. 12 din
HG nr. 356/2015? Sunt întrunite
Reglementarea tehnică
cerințele privind materia primă
aprobată prin HG Nr.
(strugurii, musturile, mustuiala)?
356/2015
223. Fermentarea alcoolică s-a efectuat la o pct. IV din tabelul de
temperatură controlată stabilită în
la anexa nr. 1 la
caietul de sarcini?
ordinul nr. 05 din
21.12.2015 al IP
ONVV, caietul de
sarcini corespunzător
224. La soiurile roşii s-a efectuat
pct. IV din tabelul de
fermentarea malo-lactică conform
la anexa nr. 1 la
prevederilor caietului de sarcini?
ordinul nr. 05 din
21.12.2015 al IP
ONVV, caietul de
sarcini corespunzător
225. Au fost efectuate corecţii de
Art. 263 alin. (1) lit. b)
compoziţie a mustului şi a mustuielii
din Legea nr. 57/2006;
reflectate prin evidența dusă în
Cap. XVI și anexa nr.
registrul procedeelor tehnologice
10 din Reglementarea
autorizate?
tehnică aprobată prin
HG nr. 356 /2015
226. Corespunde randamentul în vin
Art. 266 alin. (2) din
maxim (dal/t) cu cel specificat în
Legea nr. 57/2006;
caietul de sarcini corespunzător?
Anexa nr.16 din
Reglementarea tehnică
aprobată prin HG nr.
356/2015;
Caietul de sarcini
corespunzător
227. Este întocmită corect a fișa de cupaj
Pct. 138 și anexa nr.
pentru produsele vitivinicole cu
13 din Reglementarea
IGP/DOP?
tehnică aprobată prin

1

10

10

8

8

20

6

10

228. Este respectată corectitudinea de
utilizare în denumirea vinului cu IGP
a denumirii soiului de struguri
(ponderea soiului de bază în vin nu
depăşeşte 85%) din arealul delimitat
229. Este asigurată trasabilitatea prin
evidența dusă în registrul de intrăriieşiri pentru vinurile cu IGP/DOP ?

230. Este asigurată trasabilitatea prin
evidența dusă în registrul de
îmbuteliere?

231. Se respectă cerințele de depozitare a
producției cu IGP sau DOP
îmbuteliate referitor la temperatură și
umiditate ?
232. Corespund produsele vitivinicole și
produselor alcoolice cu IGP/DOP
după indicii organoleptici cu
specificările din caietul de sarcini?
233. Este prezent avizul de evaluare
organoleptică a produselor
vitivinicole și alcoolice IGP/DOP de
către comisia de degustători
autorizați?

234. Se încadrează indicii fizico-chimici și
de inofensivitate din raportul de
încercări pentru fiecare lot de produse
vitivinicole cu IGP/DOP cu limitele
stabilite în caietul de sarcini
corespunzător?

HG nr. 356/2015
Art. 27 alin. (3) lit. h)
din Legea nr. 57/2006

Art. 263 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 57/2006
Pct. 156 subpct.2),
pct.162, pct. 164
subpct.2)-5) și pct.
172 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 263 alin. (1) lit.
d) din Legea nr.
57/2006;
Pct. 156, subpct. 5)
din Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Ordinul IP ONVV
nr. 05 din 21.12.2015
Caietul de sarcini
corespunzător
Caietul de sarcini
corespunzător

Pct. 97 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015;
Pct. 6, subpct. 3) din
Regulamentul
aprobat prin HG nr.
810/2015;
HG nr.1068/2013
Pct. 98 subpct. 2) din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015;
Caietul de sarcini
corespunzător

235. Se respectă prevederea de evaluare a
Pct. 94-98 din
conformității produselor vitivinicole
Reglementarea
și alcoolice cu IGP/DOP prin
tehnică aprobată prin
certificare pentru fiecare lot de
HG nr. 356/2015
produs conform cerințelor legale?
Controlul plasării pe piață a produselor vitivinicole cu IGP sau DOP
236. Sunt respectate cerințele de expunere Art. 171 alin. (2) din
a informației de pe etichetă pentru
Legea nr. 1100/2000;
produsele vitivinicole cu IGP/DOP
Art. 13 din Legea nr.
conform prevederilor legale?
279/2017;
Art. 25 alin. (3) din
Legea nr. 57/2006;

10

10

10

10

15

15

10

237. Se respectă condiția de a nu eticheta
produsele vitivinicole cu IGP/DOP
pentru export în limba țării
importatoare?
238. Se respectă prevederea legală de
interzicere a falsificării ori substituirii
vinurilor, produselor pe bază de must
şi vin şi a produselor secundare
vinicole prin diluarea vinului cu apă,
prin mascarea unor defecte sau
alterări ale vinurilor cu adaosuri care
determină modificări ale gustului,
aromei şi compoziţiei lor naturale,
prepararea produselor vinicole din
drojdie şi tescovină cu adaos de
zahăr, precum şi folosirea oricăror
practici nepermise?
Notă: Constatarea (ne)respectării
acestei cerințe legale se poate face
doar după obținerea rezultatelor
analizelor de laborator efectuate de
către laboratoarele acreditate
contractate de ANSA
239. Se respectă prevederea legală de
interzicere a comercializării cu
amănuntul de către producător pe
piața internă a produselor pe bază de
vin cu IGP în vrac?

Pct. 152 din
Reglementarea
tehnică aprobată prin
HG nr. 356/2015
Art. 25 alin. (6)
Legea nr. 57/2006

15

Art. 27 alin. (3) lit. e)
din Legea nr.
57/2006

20

Art. 27 alin. (3) lit. i)
din Legea nr.
57/2006

15

V. Punctajul pentru evaluarea riscului
Ghid privind sistemul de apreciere
Clasificarea încălcărilor, identificate în baza
întrebărilor formulate
Minore
Grave
Foarte grave

Încălcări

1
Minore
Grave

Numărul de
întrebări
conform
clasificării
încălcărilor
(toate
întrebările
aplicate)

Numărul de
încălcări
constatate în
cadrul
controlului
(toate
întrebările
neconforme)

2

3

Punctajul
1–5
6 – 10
11 - 20

Gradul de
conformare
conform
numărului
de încălcări
%
(1-(col 3/col
2) x100%)

Ponderea
valorică
totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)

4

5

6

Gradul de
conformare
conform
numărului
de încălcări
%
(1-(col 6/col
5) x100%)

7

Foarte
grave
Total
VI. Lista actelor normative relevante

1. Legea viei şi vinului nr. 57/2006;
2. Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei
alcoolice;
3. Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
4. Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele
alimentare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 356/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea
pieţei vitivinicole”;
6. Hotărîrea Guvernului nr. 810/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin
analiză senzorială;
7. Hotărîrea Guvernului nr. 1068/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda
organoleptică;
8. Ordinul IP ONVV nr. 05 din 21.12.2015 cu privire la aprobarea procedurii de verificare
a respectării caietului de sarcini și a formularului actului de verificare a respectării
prevederilor caietului de sarcini;
9. Ordinul MAIA nr. 90 din 20.04.18 cu privire la omologarea caietului de sarcini privind
producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată „Ştefan Vodă;
10. Ordinul MAIA nr. 93 din 25.05.17 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind
producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată „Codru”;
11. Ordinul MAIA nr. 51 din 04.04.12 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind
producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată „Valul lui Traian”;
12. Ordinul MAIA nr. 165 din 23.10.12 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind
producerea rachiului de vin cu indicaţie geografică protejată „Divin”;
14. Ordinul MAIA nr. 234 din 15.12.2015 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind
indicaţia geografică protejată „Rachiu de caise „Nimoreni”.
Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
___________________________
Nume, prenume
___________________________
Nume, prenume

__________________
Semnătura
__________________
Semnătura

