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Capitolul 1. Introducere
Planul Național Multi-Anual de Control al Republicii Moldova în domeniul supravegherii
produselor alimentare, a sănătății animalelor și sănătății plantelor este un document strategic, care
stipulează funcțiile guvernamentale delegate Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
Documentul prevede măsurile ce vor fi întreprinse în perioada 2016-2020 în cadrul controlului
oficial pe domeniile menționate și va oferi orientare, inclusiv, pentru prevederile planurilor de
control anuale.
Documentul conține o descriere concretă a prevederilor legale ale Republicii Moldova asupra
rolului și responsabilităților autorității competente din domeniul siguranței alimentelor și asupra
cooperării cu alte instituții și organisme naționale asociate, care sunt implicate în diferită măsură
în acțiuni tangențiale controlului oficial pentru acest domeniu.
Planul descrie mecanismele care sunt stabilite sau urmează a fi stabilite pentru a asigura creșterea
consistenței și eficacității în toate sistemele de control, în toate sectoarele și la toate etapele lanțului
de producere a alimentelor, a hranei pentru animale, a sănătății și bunăstării animalelor și a
sănătății plantelor.
PNMAC acoperă în întregime activitățile autorității competente privind controlul oficial
planificate și prioritățile stabilite pentru perioada de implementare a planului. Documentul mai
descrie procedurile de monitorizare și raportarea progresului la implementarea PNMAC.
PNMAC al Moldovei a fost elaborat în conformitate cu principiile și cerințele Legii Republicii
Moldova nr. 113 din 18.05.2012 privind siguranța alimentelor, a Legii nr 221 din 19.10.2007
privind activitatea sanitar-veterinară, a Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția
plantelor, a Regulamentului Parlamentului European (CE) nr. 882/2004 din 21 mai 2007 privind
liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea planului unic de control național
multianual integrat și a Deciziei Comisiei 2007/363/EC privind liniile directoare la elaborarea
PNMAC.
Actualul document a fost elaborat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor cu
suportul proiectului BMZ/GIZ “Ameliorarea Siguranței Alimentelor în Republica Moldova”
Capitolul 2. Obiectivele Strategice Naționale de Ansamblu
2.1. Obiectivul strategic
Asigurarea siguranței alimentelor, de la producerea materiilor prime pînă la distribuirea
alimentelor către consumator și asigurarea unui nivel înalt de protecție a vieții și sănătății umane
bazat pe analiza riscului, prin aplicarea unui sistem modern și performant de supraveghere și
monitorizare a proceselor pe întreg lanțul alimentar în vederea asigurării accesul consumatorului
final la produse mai sigure și mai sănătoase.
2.2. Obiectivele specifice
Obiectivele specifice generale ale ANSA pe termen mediu sunt următoarele:


Implementarea reglementărilor specifice activităților din domeniul sanitar-veterinar, al
sănătății plantelor și al siguranței alimentelor, cu respectarea legislației naționale;



Organizarea activităților de supraveghere și control oficial pe întregul teritoriul țării după
o concepție unitară, pentru protejarea sănătății umane, a sănătății animalelor și prevenirea
10

transmiterii bolilor de la animale la om, salubritatea furajelor pentru animale și protecția
plantelor și a mediului;


Implementarea prevederilor Acordului de Asociere și a Acordului de Comerț liber cu
Uniunea Europeană pe domeniul de siguranță a alimentelor;



Fortificarea sistemului de control oficial în vederea vederea obținerii autorizării pentru
exportul pe piața Uniunii Europene a produselor de origine animală;



Construcția unei imagini pozitive a ANSA și obținerea încrederii din partea populației și a
sectorului privat în activitatea de asigurare a calității și inofensivității produselor
alimentare;

Capitolul 3. Politicile și legislația
3.1. Introducere despre Republica Moldova
Republica Moldova cu 3,56 milioane locuitori și un teritoriu pe 33.843 km2 este amplasată
geografic în Europa de Sud Est. Structura etnică a populației include moldoveni – 69,7%, ruși –
11,23%, ucraineni – 9.40%, găgăuzi – 3,85%, bulgari – 2,02% și alte grupuri etnice –3,8%. La 27
august 1991 a fost declarată independența Republicii Moldova după destrămarea Uniunii
Sovietice, din care a făcut parte. Administrativ Moldova este împărțită în 32 raioane, 5 municipii
(Chișinău, Bălți, Bender, Comrat, Tiraspol) și 1 unitate teritorială autonomă “ Găgăuzia”, precum
și o parte de teritoriu, care nu este controlat de autoritățile de la Chișinău, denumit Transnistria.
Obiectivul strategic al politicii interne și externe al statului este integrarea în Uniunea Europeană.
În anul 2013 a fost parafat Acordul de Asociere cu UE care a intrat în vigoare în septembrie 2014.
Prin acest acord Moldova și-a asumat un număr de angajamente. Documentul conține 395 de
directive și regulamente, care, odată puse în aplicare în legislația națională, va face Republica
Moldova o țară cu un Acquis comunitar integrat.
Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE face parte din Acordul de Asociere
și asigură integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul comunitar și liberalizarea graduală
a comerțului cu bunuri și servicii, reducerea taxelor vamale, a barierelor tehnice și netarifare.
În prezent, Republica Moldova dispune de un potențial agricol, iar afacerile din sectorul agricol
rămân strategice pentru țară, formînd coloana vertebrală economică a țării, deoarece condițiile
climatice pe tot teritoriul sunt favorabile dezvoltării ramurii. Sectorul agricol formează în general
30% din Produsul Intern Brut al țării. Structura producției agricole poate fi calificată drept una
relativ stabilă, care în linii generale reprezintă 55-70% cea de origine vegetală și 30-45% de origine
animală.
Există și multe probleme cu care se confruntă sectorul agricol - piața de desfacere, nivelul
prețurilor din regiune, gradul de dotare cu echipamente tehnice și agricole a gospodăriilor,
productivitate scăzută cauzată de utilizarea tehnologiilor vechi, infrastructură slab dezvoltată
pentru depozitarea și colectarea de recoltă, dependența rezultatelor în domeniu de condițiile
climatice, care, în final contribuie esențial la indicatorii economici în bilanțurile afacerilor
producătorilor agricoli și la mărimea veniturilor angajaților ce activează în acest domeniu.
Creșterea productivității necesită investiții, de aceea e necesară creșterea fondurilor de
subvenționare în agricultură, care se cifrează la circa 1 mlrd lei anual. Fondul de subvenționare
mai este completat cu surse din partea donatorilor internaționali, în principal Uniunea Europeană.
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Figura 1. Harta administrativă a Republicii Moldova

3.2. Adoptarea ierarhică a legislației.
În temeiul art.72 din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul a adoptat Legea organică nr.
780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative. Actele legislative sunt acte adoptate de unica
autoritate legislativă a statului în temeiul normelor constituționale, conform procedurii stabilite de
Regulamentul Parlamentului, de alte reglementări în vigoare, și ocupă poziția cea mai înaltă în
ierarhia actelor normative din Republica Moldova.
Din categoria actelor legislative fac parte:
a) Constituția Republicii Moldova și legile constituționale;
b) Legile organice și Legile ordinare;
c) Hotărârile și Moțiunile
Legea nr.780 stabilește modul de inițiere, elaborare, avizare, expertiză, redactare, interpretare şi
ieşire din vigoare a actelor legislative, precum şi mijloacele, metodele şi tehnicile utilizate în acest
12

sens. Conform Constituţiei Republicii Moldova dreptul de iniţiativă legislativă aparţine
deputaţilor, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi Adunării Populare a unităţii
teritoriale autonome Găgăuzia, care sunt consideraţi autori ai proiectelor de acte legislative sau ai
propunerilor legislative.
Proiectele de acte legislative şi propunerile legislative se remit Guvernului spre avizare.
Proiectele de legi, înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului, se dezbat, de regulă, în două
lecturi. Proiectele de legi ordinare, la decizia Parlamentului, pot fi adoptate într-o singură lectură.
Proiectele de legi organice se adoptă numai după dezbaterea lor în a două lectură. Unele proiect
pot fi supuse dezbaterii şi în a treia lectură.
Legile, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului
precum și alte acte ale unor instituții se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în
limba de stat cu traducere în limba rusă şi în alte limbi conform legislaţiei.
Prin Legea 239 din 13.11.2008 sunt stabilite principiile pentru asigurarea transparenţei în procesul
decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale:
 informarea, în modul stabilit, a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi despre consultarea
publică pe marginea proiectelor de decizii respective;
 asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părţi interesate la procesul decizional.
Etapa de avizare a proiectului de act normativ se sincronizează, de regulă, cu procesul de
consultare publică a acestuia. Proiectul de act normativ, însoţit de o notă informativă, prezentat
spre avizare este examinat în termen de 10 zile, acă proiectul este voluminos ori complex perioada
poate dura pîna la 30 de zile. După ce este avizat şi consultat public, proiectul de act normativ se
avizează în mod obligatoriu, pînă la prezentare spre examinare Guvernului, de către Ministerul
Justiţiei.
Proiectul de act normativ este supus în mod obligatoriu unei expertize juridice pentru a se verifica
dacă nu contravine Constituţiei Republicii Moldova, și unei expertize anticorupţie pentru a se
verifica dacă corespunde standardelor anticorupţie naţionale şi internaţionale
Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii. Pentru organizarea executării legilor, Guvernul
adoptă hotărîri. Ordonanţele se emit numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului,
în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. Dispoziţiile se emit de către Prim-ministru pentru
organizarea activităţii interne a Guvernului.
În conformitate cu Capitolul III pct. 11 alin. 5) al Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 51 din 16.01.2013 Directorul general al ANSA emite ordine și dispoziții.
Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară este un proces continuu, care are drept
scop asigurarea compatibilităţii depline a normelor de drept intern cu cele comunitare.
Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu principiile şi standardele Uniunii Europene se
efectuează primordial în domeniile prioritare stabilite de actele bilaterale în vigoare care
reglementează relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova.
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În categoria proiectelor de acte normative cu relevanţă comunitară care se avizează în mod
obligatoriu se includ proiectele de legi, hotărîri şi ordonanţe ale Guvernului. Celelalte acte cu
caracter normativ (ordine, instrucţiuni etc.) emise de ministere sau alte autorităţi administrative
centrale, care fac parte din legislaţia naţională secundară ce transpune prevederi comunitare, vor
fi doar notificate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
înainte de a fi aprobate.
Capitolul 4. Desemnarea autorității competente
4.1. Istoria creării Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Pentru ajuta pe producătorii moldoveni să atingă standardele internaţionale în ceea ce priveşte
sănătatea animalelor, sănătatea plantelor şi siguranţa alimentelor (singura cale de a exporta pe piaţa
UE), dar şi pentru a le garanta consumatorilor locali faptul că produsele „Made in Moldova”
întrunesc aceste cerinţe, la 16 ianurie 2013 a fost creată Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor. ANSA s-a creat conform prevederilor Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la
stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.
ANSA s-a creat în baza reorganizării prin fuziune a Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
Produselor de Origine Animală (autoritatea publică centrală responsabilă de implementarea şi
monitorizarea politicii şi strategiilor în domeniul sanitar–veterinar şi al siguranţei produselor de
origine animală) şi a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer
(autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul carantinei
fitosanitare, protecţiei plantelor, controlului semincer, precum şi calităţii cerealelor şi produselor
derivate, producerii şi comercializării tutunului şi produselor din tutun).
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a devenit succesoare în drepturile şi obligaţiile
autorităţilor în domeniul veterinar şi fito-sanitar şi oficial şi-a început activitatea din 14 februarie
2013.
Instituirea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor a fost necesară pentru concentrarea
organelor cu funcţii şi atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor într-o singură instituţie, care va
dirija şi va fi responsabilă de acest domeniu în Republica Moldova. În acest context, s-a propus
fondarea unei noi structuri de stat care va concentra într-un singur organ funcţiile de control şi
supraveghere deţinute actualmente de către serviciile publice de subordonare diferită şi va avea
atribuţiiii de execuţie a funcţiilor de promovare şi implementare a politicii în domeniul siguranţei
alimentelor.
Prin crearea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor s-a inclus în structura sa toate
organele cu tangenţă în domeniul siguranţei alimentelor, atît de control şi supraveghere, cît şi de
execuţie - monitorizare, evaluare a riscurilor, consultare, evidenţă, audit, logistică, etc.
Principiile din legislaţia privind siguranţa alimentelor care au stat la baza acestei reorganizări sunt:
- Principiul utilităţii – îndeplinirea optimă a funcţiilor instituţiei, ce integrează pilonii
domeniilor vizate.
- Principiul responsabilităţii - în raport cu competenţele ce revin strucurii nou create;
- Principiul eficienţei - folosirea corespunzătoare a resurselor financiare, umane şi materiale
pentru obţinerea de performanţă în domeniu şi eliminarea atribuţiilor redundante şi a
dublurilor de sistem. Eficienţa se reflectă în caracterul tehnic pe care trebuie să îl aibă
acţiunile de control derulate la nivelul instituţiei;
- Principiul transparenţei - în ceea ce priveşte luarea deciziilor şi alocarea fondurilor.
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Rezultatele scontate ca urmare a implementării principiilor din legislaţia fitosanitară a Uniunii
Europene se preconizează a fi:
- întărirea controalelor oficiale la locul de producere şi pe întreg lanţul alimentar;
- creşterea exigenţelor controlului privind siguranţa şi calitatea produselor alimentare;
- înregistrarea operatorilor din businessul alimentar;
- controlul reziduurilor de contaminanţi în produsele alimentare şi hrana pentru animale;
- îmbunătăţirea sistemului informatic în domeniul siguranţei alimentelor ;
- alinierea activităţii laboratoarelor de specialitate la metodele de analiză folosite în UE;
4.2. Baza legală de creare și operare a ANSA.
În scopul optimizării funcţiilor unor servicii de stat, conform prevederilor Legii nr. 113 din 18 mai
2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa
alimentelor şi aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor, a fost creată Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor. Tot în acest scop a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.
51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor”.
ANSA activează în baza Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a
cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, a Legii nr. 221-XVI din 19
octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, a Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu
privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, precum și a Hotărîrii Guvernului nr. 51 din
16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
Capitolul 5. Organizarea și managementul controlului oficial
5.1 Managementul și organizarea ANSA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este autoritatea administrativă subordonată
Guvernului. Agenția este condusă de un Director General numit în funcție şi eliberat din funcție
de Guvern, la propunerea Primului-ministru. Directorul general are trei directori generali adjuncți:
1. Director general adjunct pentru domeniul sanitar-veterinar
2. Director general adjunct pentru domeniul fitosanitar
3. Director general adjunct pentru domeniul siguranței alimentelor şi controlul calității.
Directorii generali adjuncți sunt cu studii superioare în domeniile respective și sunt numiți în
funcție şi eliberați din funcție de către Guvern, la propunerea directorului general al Agenției.
Structura ANSA include nivelul central sau aparatul central, subdiviziunile teritoriale și
laboratoarele din subordine, precum și posturile de inspecție la frontieră.
Nivelul central este situat în capitală or. Chișinău, are un efectiv de 170 de persoane și are
următoarele competențe principale:
1. Coordonează și monitorizează activitatea subdiviziunilor teritoriale care efectuează
controlul oficial, precum și a laboratoarelor implicate în controlul oficial
2. Elaborează metodologia și procedurile controlului oficial
3. Participă la elaborarea proiectelor de acte legislative și normative
4. Planifică programele de monitorizare a siguranței alimentelor, sănătății plantelor și
animalelor.
5. Comunică cu organismele și instituțiile internaționale, inclusiv DG SANTE.
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6. Gestionează resursele umane, materiale și financiare ale agenției.
Nivelul teritorial este compus din 37 de subdiviziuni teritoriale, care au un efectiv de peste 1100
de persoane. Fiecare subdiziune teritorială este condusă de un Șef și un Șef-adjunct. În cadrul
subdiviziunilor sunt angajati între 16 și 100 de inspectori, care sunt divizați pe domeniul veterinar,
fitosanitar și de siguranță a alimentelor. Funcția principale ale subdiviziunilor teritoriale este
infăptuirea supravegherii și a controlului oficial în domeniul de competență.
ANSA este constituită din aparatul central, în structura căruia se includ direcţii,
secţii, servicii şi posturi de control sanitar-veterinar şi fitosanitar. Organigrama ANSA este
aprobată de Directorul general ANSA și avizată de Cancelaria de Stat a R. Moldova
Figura 2. Organigrama Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
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Aparatul central al Agenției este compus din următoarele direcții:


















Direcția supraveghere sanitar-veterinară
Direcția supraveghere farmaceutică veterinară și furaje
Direcția protecția și sănătatea plantelor
Direcția controlul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți
Direcția control semincer
Direcția supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine animală
Direcția supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală
Direcția supravegherea comerțului, distribuției și consumului produselor alimentare
Direcția controlul calității și sisteme de calitate
Direcția managementului laboratoarelor și evaluarea riscurilor
Direcția coordonarea posturilor la frontieră
Direcția finanțe și contabilitate
Direcția resurse umane
Direcția patrimoniu și management intern
Direcția juridică
Serviciul audit intern
Serviciul audit de profil

Agenția are subdiviziuni teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor (direcții,
secții şi servicii) cu statut de persoană juridică, care dispun de ștampilă cu Stema de Stat şi
denumirea lor în limba de stat, de ștampile speciale, precum şi de conturi trezoreriale. Posturile de
control sanitar-veterinar şi fitosanitar sunt subdiviziuni teritoriale ale Agenţiei, fără statut de
persoană juridică.
Subdiviziunile teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor (direcții, secţii şi
servicii) ale Agenției sunt conduse de şefi, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie prin ordinul
directorului general al Agenției, în condiţiile legii. Statutul subdiviziunilor teritoriale
raionale/municipale pentru siguranța alimentelor (direcţii, secţii şi servicii) ale Agenției se
stabilește în funcţie de numărul de unităţi de personal.
Angajaţii Agenţiei deţin legitimaţii speciale, aflîndu-se în exerciţiul funcţiunii. Inspectorii de la
posturile de inspecție la frontieră poartă uniformă de modelul stabilit, cu semnele de distincţie
corespunzătoare. Şefii subdiviziunilor teritoriale asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite în
regulamentele subdiviziunilor teritoriale, aprobate prin ordinul directorului general al Agenţiei.
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Figura 3. Organigrama Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor

5.2. Competențele ANSA
Parlamentul Republicii Moldova prin adoptarea Legii ordinare nr. 50 din 28 martie 2013 “Cu
privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru
animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor” stabilește
regulile generale privind modul de efectuare a controalelor oficiale în vederea verificării
conformității cu normele referitoare la:
a) prevenirea, eliminarea sau reducerea pînă la niveluri admisibile a riscurilor pentru
sănătatea umană şi cea animală, fie direct, fie prin intermediul condiţiilor de mediu;
b) garantarea unor practici corecte în comerţul cu hrană pentru animale şi cu produse
alimentare şi protejarea intereselor consumatorilor, inclusiv etichetarea hranei pentru
animale şi a produselor alimentare şi alte forme de informare a consumatorilor
Astfel, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor exercită cu regularitate, în funcţie de
riscuri şi cu o periodicitate corespunzătoare controalele oficiale astfel încât să realizeze obiectivele
menționate şi luând în considerare:
a) riscurile identificate asociate cu hrana pentru animale, produsele alimentare sau animalele,
întreprinderile care operează în domeniul hranei pentru animale sau în sectorul alimentar,
utilizarea hranei pentru animale, a alimentelor sau orice proces, material, substanţă,
activitate ori operaţiune care ar putea influenţa siguranţa hranei pentru animale, a
produselor alimentare, sănătatea şi bunăstarea animalelor;
b) antecedentele operatorilor din domeniul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar cu
privire la respectarea cerinţelor privind hrana pentru animale, produsele alimentare şi a
normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor;
c) fiabilitatea oricăruia din propriile controale care au fost deja efectuate;
d) orice informații ce se indică neconformitatea.
În conformitate cu Legea nr. 50 controalele oficiale se efectuează fără informare prealabilă, cu
excepţia cazurilor precum auditul, care necesită notificarea prealabilă a operatorilor din domeniul
hranei pentru animale şi din sectorul alimentar.
Supravegherea și controlul oficial se efectuează pe întreg lanţul alimentar. În conformitate cu:
 Legea nr. 221 din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară
 Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la
fertilizanţi.
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Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina
fitosanitară
 Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale
ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor
 Legea nr. 131 din 08.02.2012 privind controlul de stat asupra activității de antreprenor
Legea nr.68 din 5 aprilie 2013 despre semințe
 Hotărârii Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
În conformitate cu Legea nr. 221, unitațile supuse controlului sanitar-veterinar oficial includ:
1. Fermă de animale
2. Fermă de carantină
3. Staţie de incubaţie
4. Expoziţie de animale şi grădină zoologică
5. Menajerie
6. Unităţi specializate în activitatea de selecţie şi de reproducere a animalelor –
7. Tabără de vară pentru animale.
8. Stînă
9. Unitate de prelucrare industrială a cadavrelor de animale, a produselor de origine animală, a
unor subproduse necomestibile de origine animală, confiscate în condiţiile legii
10. Crematorii, cimitire de animale, fîntîni seci
11. Unitate de dezinfecţie, de dezinsecţie şi de deratizare
12. Tîrg de animale
13. Bază de achiziţie a animalelor
14. Adăpost pentru cîini fără stăpîn
15. Canisă
16. Pensiune pentru animale de companie
17. Şcoală de dresaj pentru cîini
18. Frizerie pentru animale de companie
19. Fabrică producătoare de medicamente, de biopreparate şi de alte produse de uz veterinar
20. Fabrică de nutreţuri combinate
21. Punct farmaceutic veterinar
22. Farmacie veterinară
23. Laborator pentru producerea de biopreparate sau produse farmaceutice de uz veterinar
24. Unitate specializată pentru producerea de biostimulatori, premixuri şi nutreţuri medicamentate
25. Depozit de produse farmaceutice de uz veterinar
26. Unitate tehnică medical-veterinară
27. Laborator sanitar-veterinar
28. Dispensar sanitar-veterinar
29. Cabinet medical-veterinar
30. Clinică veterinară sau spital
31. Laborator de control al furajelor
32. Combinat de carne
33. Abator
34. Centru de tăiere
35. Depozit frigorific
36. Unitate pentru prelucrarea cărnii şi a subproduselor din carne
37. Fabrică de conserve din carne
38. Fabrică de semiconserve din carne
39. Fabrică de salamuri crude/uscate
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40. Fabrică de preparate şi semipreparate culinare din carne şi în amestec
41. Depozit pentru subproduse necomestibile brute de origine animală (piei, lînă, păr, coame, pene,
puf)
42. Unităţi de prelucrare a membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine,
caprine)
43. Punct (centru) de colectare
44. Depozit frigorific piscicol
45. Unitate de producere, prelucrare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor
piscicole.
46. Centru de colectare, răcire şi depozitare a laptelui
47. Fabrică de produse lactate
48. Sector de alimentare publică
49. Unitate de colectare şi de prelucrare a ouălor
50. Unitate de colectare şi de prelucrare a mierii de albine şi a altor produse apicole
51. Depozit alimentar
52. Unităţi de alimentaţie publică
53. Mijloace de transport destinate transportării de produse supuse controlului sanitar-veterinar de
stat şi transportării de animale vii.
54. Întreprinderi, instituţii, organizaţii cu orice tip de proprietate care desfăşoară activităţi de
fabricare, import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare a produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor
55. Persoane fizice şi juridice, implicate în activităţi ce ţin de producerea, depozitarea,
transportarea, importul, exportul, reexportul, tranzitul şi comercializarea plantelor, părţilor vii ale
plantelor, seminţelor şi produselor vegetale, bunurilor conexe supuse regimului de carantină
fitosanitară.
56. Unitățile din sectorul semincer (pepinierelor), şi de producere a materialului săditor, depozitele
de păstrare a seminţelor, în unităţile de comercializare a acestora, la liniile tehnologice de
prelucrare, ambalare şi etichetare;
Pe domeniul fitosanitar, următoarele tipuri de unități se supraveghează:
1.
Depozite și magazine de PUFF autorizate
2.
Producător de material semincer înegistrați
3.
Producător agricol,
4.
Deţinător al unui depozit colectiv şi/sau centrul de expediere;
5.
Importator;
6.
Exportator;
7.
Utilizator de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanți.

5.3. Principiile de organizare a controlului oficial. Metodele de supraveghere și control
Atribuţiile ce ţin de controlul oficial se realizează prin utilizarea unor metode şi tehnici de control.
O descriere a acesora este prezentată în Tabelul 1.
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Tabelul 1. Metodele se supraveghere și control
Medota
Actul/Programul în baza căruia are loc implementarea
1

Monitorizarea

Prin această metodă se efectuează observaţii şi măsurări planificate
privind nivelul de reziduuri de medicamente de uz veterinar în
produse alimentare, precum și prezența/lipsa bolilor la animale.
Monitorizarea anuală se petrece în baza:
1. Planului anual de monitorizare a reziduurilor în carnea de
pasăre, în oua de pasăre, în miere naturală și în pește. Acest plan
este aprobat anual de către ANSA și prezentat către DG SANTE.
2. Programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide
şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine
vegetală pentru anii 2015-2020, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 567 din 2014.
3. Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul
siguranței alimentelor de origine animală,
4. Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul
sănătății plantelor și siguranței alimentelor de origine nonanimală,
5. Programului de monitorizare și supraveghere a furajelor.

2

Supravegherea

Supravegherea conține mai multe sub-activități și se referă la
observarea activității întreprinderilor care operează în businessul
alimentar. Aceasta include, după caz, autorizarea sanitar-veterinară,
înregistrarea, certificarea producției, emiterea avizelor și permiselor,
identificarea nimalelor și supunerea unităților controlului oficial.

3

Verificarea

Acestă metodă se referă cel mai des la verificarea prin examinare a
actelor și a datelor obținute/prezentate în vederea respectării
cerinţelor prevăzute de actele normative în vigoare.

4

Inspectia

5

6

Inspecția este examinarea la fața locului a tuturor aspectelor în
activitatea operatorilor din lanțul alimentar pentru a se asigura de
respectarea cerințelor legislației în vigoare.
Inspecțiile se efectuează conform:
 Planurilor cifrice elaborate anual la nivelul central ANSA,
 Planurilor anuale și lunare desfășurate, care se elaborează în
fiecare subdiviziune teritorială.
Prelevarea de probe Prelevările de probe se efectuează conform planurilor de
monitorizare și supraveghere de către sudbiviziunile teritoriale,
precum și în cazurile de suspiciuni la bolile pentru animale, în cazul
toxiinfecțiilor alimentare și în procesul de control la posturile de
inspecție la frontieră.
Analiza
laborator

de Analizele de laborator în cadrul controlului oficial se efectuează doar
de către laboratoarele desemnate anual prin ordinul Directorului
general ANSA. Acesta efetuează testarea probelor prelevate în
confomitate cu metoda indicată la p. 5 din prezentul tabel.
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Principiile fundamentale ale controlului sunt:
 prevenirea încălcării legislaţiei prin aspectul consultativ al controlului;
 obiectivitate şi imparţialitate;
 efectuarea controlului în baza evaluării riscurilor;
 prezumţia respectării legislaţiei de către persoana supusă controlului;
 transparenţa actelor individuale şi de reglementare emise de organul de control;
 legalitatea şi respectarea competenţei stipulate expres de lege;
 proporţionalitate a controlului şi oportunitate la iniţierea lui – recurgerea la control doar în
cazul cînd acesta este absolut necesar pentru realizarea funcţiilor autorităţii de control şi
doar în cazul cînd au fost epuizate alte modalităţi de verificare a respectării legislaţiei de
către persoanele supuse controlului;
 proporţionalitate şi oportunitate în ce priveşte durata controlului – exercitarea controlului
în cel mai scurt termen posibil, în funcţie de temeiul invocat de organul de control;
 evidenţa tuturor acţiunilor şi actelor de control;
 dreptul de a contesta orice fapt sau orice act al controlorului şi de a repara prejudiciul
cauzat;
 neadmiterea interesului patrimonial al controlorului prin excluderea defalcării directe în
bugetul organului de control respectiv a resurselor financiare provenite din sancţiunile
pecuniare;
 neadmiterea afectării şi/sau suspendării activităţii persoanei supuse controlului.
5.5. Resursele umane, financiare și materiale
Numărul de unități de personal al ANSA este stabilit în Hotărârea Guvernului nr.
51 din 16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naționale pentru Siguranța
Alimentelor, dar Directorul general al Agenției aprobă în limitele fondului stabilit de remunerare
a muncii şi în cadrul efectivului-limită, statele de personal ale Agenţiei şi ale instituțiilor din
subordine. Statele de personal ulterior sunt ulterior avizate de Cancelaria de Stat a RM.
De asemenea Directorul general numește în funcție și eliberează din funcţie angajaţii aparatului
central şi ai subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei conducătorii şi adjuncţii conducătorilor
instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei, le aplică măsuri de stimulare şi sancţiuni
disciplinare, conform legislației în vigoare;
În competențele Directorului general intră și aprobarea regulamentelor subdiviziunilor Agenției şi
ale instituțiilor din subordine precum și Fișele de post ale angajaților. Regulamentele și fișele de
post în original sunt păstrate în mape speciale în DRU, iar copiile sunt păstrate în fiecare
subdiviziune și aduse la cunoștință sub semnătură funcționarului public la angajare, modificare
etc.
Aceeași procedură se respectă și pentru obiectivele individuale anuale de performanță. În temeiul
evaluărilor anuale se mărește treapta de salarizare. DRU organizează anual completarea de către
toți angajații cu Declarațiile privind declararea averii și a intereselor personale sunt colectate la
DRU. Un exemplar este transmis în termen de 20 zile de la depunere la CNI.
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Tabelul 2. Efectivul limită a personalului ANSA
Subdiviziunea teritorială raională/municipală (direcţie, secţie,
serviciu) pentru siguranţa alimentelor

Efectivul limită (persoane)

1. Anenii Noi
2. Basarabeasca
3. Briceni
4. Cahul
5. Cantemir
6. Călăraşi
7. Căuşeni
8. Cimişlia
9. Criuleni
10. Donduşeni
11. Drochia
12. Dubăsari
13. Edineţ
14. Făleşti
15. Floreşti
16.Glodeni
17. Hînceşti
18. Ialoveni
19. Leova
20. Nisporeni
21. Ocniţa
22. Orhei
23. Rezina
24. Rîşcani
25. Sîngerei
26. Soroca
27. Străşeni
28. Şoldăneşti
29. Ştefan Vodă
30. Taraclia
31. Teleneşti
32. Ungheni
U.T.A. Găgăuzia
(Gagauz-Yeri)

26
17
31
32
19
28
31
27
30
27
30
16
36
31
37
27
36
28
26
25
27
38
28
28
30
35
27
24
27
27
27
38
74
Inclusiv Comrat – 30,
Ceadîr-Lunga – 24,
Vulcăneşti – 20
101
50
110
1141
171
1422

mun. Chişinău
mun. Bălţi
Posturile de inspectie la frontieră
Total pe serviciul constituit în teritoriu
Organul central al serviciului
Total pe țară

ANSA este finanțata totalmente din bugetul de stat. Evoluția bugetului disponibil pentru a ANSA
este la discreția Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova. În ultimii cațiva ani acesta a
evoluat după cum este indicat în tabel. (estimativ pentru anii 2017, 2018, 2019 si 2020) . Agenția
planifică o creștere anuală a cheltuielilor generale cu o medie anuală de circa 4%.
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Începând cu anul 2016 toate veniturile care sunt generate de ANSA în conformitate cu prevederile
legale, sunt transferate în bugetul de stat, pentru a fi ulterior obținute în cadrul planului de
finanțare. Anual circa 30 mln lei (15% din bugetul ANSA) sunt înregistrate ca venituri. Aceste
mijloace vin din taxele de prestare a serviciilor către operatori.
Tabelul 3. Evoluția bugetului ANSA pentru perioada 2013-2020
2013
141 mln

2014
193 mln

2015
168 mln

2016
180 mln

2017
194 mln

2018
203 mln

2019
211 mln

2020
218 mln

Principalele categorii de cheltuieli sunt indicate in tabelul de mai jos:
Tabelul 4. Principalele categorii de cheltuieli ale bugetului ANSA
Categoria de cheltuieli
Remunerarea personalului si taxele sociale aferente
Bunuri si servicii achiziționate
Achiziționare si menținerea fondurilor fixe
Stocuri de material circulante

Cota din bugetul total, %
56
21
6
17

Deoarece există un permanent necesar de mijloace financiare, ANSA face apel la donatori și
parteneri de dezvoltare în vederea obținerii asistenței. De obicei asistența este acordată in-kind.
Prioritățile stabilite pentru perioada planificată în domeniul finanțe sunt:
- Asigurarea bugetelor necesare pentru implementarea în totalitate a programelor de
monitorizare și a controalelor oficiale conform legislației,
- Asigurarea cu kituri și consumabile a laboratoarelor pentru a obține acreditările necesare
în vedrerea participării în controlul oficial,
- Achiziționarea instrumentarului și a echipamentelor necesare inspectorilor în procesul de
prelevare a probelor și în procesul de inspecții.
ANSA, ca organizație creată prin comasare, a moștenit o baza materială care este actualmente
utilizată. La acest capitol se refera imobilele, mijloacele de transport, echipamente și utilaje,
precum și laboratoarele și dotarea lor. Situația privind asigurarea cu resurse materiale diferă intre
subdiviziunile teritoriale, dar și comparativ cu nivelul central.
Oficiul central ANSA est o clădire cu suprafața de peste 1400 de m.p., care a fost recent renovată
în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale, iar direcțiile teritoriale dispun de 102 imobile utilizate
pentru birouri și laboratoare. Circa 20 din aceste imobile necesita renovare urgentă.
Centrul Republican de Diagnostic Veterinar este laboratorul din componenta ANSA. CRDV deține
imobile în or. Chișinău și trei laboratoare teritoriale. Adițional, fiecare subdiviziune teritoriala
dispune de câteva laboratoare dotate cu echipamente simple, care monitorizează inofensivitatea
produselor plasate pe piață de către micii producători.
ANSA este slab asigurată cu mijloace de transport. În total se utilizează 288 de automobile: 32 se
află la oficiul central, 22 la punctele de control la frontieră și 234 se află la subdiviziunile
teritoriale. O bună parte din aceste automobile au o perioada de exploatare de peste 12 ani.
Prioritățile pentru dezvoltarea bazei materiale ale ANSA pentru perioada 2016-2020 constau în:
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Procurarea utilajelor pentru laboratoarele din cadrul subdiviziunilor teritoriale,
Renovarea a 21 oficii teritoriale,
Reînnoirea parcului de automobile de serviciu,
Reutilarea birourilor cu mobilier.

Capitolul 6. Activitățile pe orizontală și de suport
6.1. Sistemul de instruire al ANSA
Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța
Alimentelor se realizează prin activităţi de instruire de diferite tipuri şi forme în vederea
aprofundării şi actualizării cunoștințelor, dezvoltării abilităților şi modelării atitudinilor și
comportamentelor necesare pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor de serviciu.
Dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici constă în asigurarea, în conformitate
cu prevederile legale, a reglementărilor privind planificarea, organizarea şi desfășurarea procesului
de dezvoltare profesională continuă a funcționarilor publici. Cadrul legal include:
 Legea nr. 158 din 04.07. 2008 art.37/Procesul de dezvoltare profesională continuă lit. c) de a
prevedea în bugetul anual propriu mijloace pentru finanţarea procesului de dezvoltare
profesională continuă a funcţionarilor publici, în mărime de cel puţin 2% din fondul
de salarizare.
 Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici (Anexa
nr.10 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009) aprobat prin Hotîrîrea Guvernului
nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 Procedura generală al ANSA- ”Planificarea, instruirea, evaluarea instruirii inspectorilor si
altor persoane implicate in activitatile de inspectie și evaluarea /monitorizarea competenţelor
profesionale” COD : PG -10/01;
 Procedura specifica ANSA - Instruirea inițială a noilor angajați cu funcții de
 inspecție ANSA Cod: PS-10/01;
Identificarea necesităților de instruire. Metodele de identificare a necesităților de dezvoltare
profesională au la bază compararea nivelului necesar de competență profesională cu cel manifestat
de către inspector/funcționar public în procesul activității.
Necesitățile individuale de dezvoltare profesională a inspectorilor/funcționarilor publici şi cele de
grup/subdiviziune se identifică:
a)
în urma auditului - prin analiza înregistrărilor, observările la faţa locului, analiza
rapoartelor, interviuri, testări, inspecții simulate şi alte tehnici pentru evaluarea performanțelor în
dependență de natura activităților de inspecție (conform p.6.1.8 ISO17020);
b) în cadrul procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarului
public, cu actualizare pe parcursul anului în procesul de monitorizare şi evaluare a activității
acestuia de către conducătorul direct al inspectorului/funcționarului public, în conformitate cu
procedura generală și formularul cod: MEMI-6.1.
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Figura 4. Schema sistemului de dezvoltare profesională al ANSA

Planificarea instruirilor. Subdiviziunile responsabile de audit identifică necesitățile de dezvoltarea
profesională și le transmite conducătorilor subdiviziunilor structurale, care le analizează și
sistematizează. Conducătorul subdiviziunilor structurale, la început de an, elaborează în baza
necesităților identificate în procesul evaluării, monitorizării, controlului, analizării și definirii
domeniilor prioritare privind instruirea, solicitări privind subiectele/tematicile pentru activitățile
de instruire internă şi cea externă şi le prezintă subdiviziunii resurse umane cu formularul cod:
PADP-6.1. Direcția resurse umane examinează solicitările și elaborează Planul anual de
instruire/dezvoltare profesională a personalului, care poate fi actualizat pe parcursul anului în urma
identificării necesităților de instruire.
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Planul multianual de instruire 2016-2020 a fost aprobat prin ordinul Directorului general al ANSA
nr.147 din 09 iunie 2016. Planul multianual utilizează ciclul de planificare de 5 ani, astfel, se
stabilește obiectivul ca în 5 ani, toți angajații Agenției, care activează în domeniul specific, vor
obține instruirea sau instruirile necesare pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor
de serviciu și se utilizează și în calitate de instrument de monitorizare.
Dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici se realizează prin următoarele tipuri de
instruire:
1.
Instruirea externă se realizează de către Ministere și alte autorități ale administrației
publice centrale și din alte autorități publice decît cele din subordine, care activează în domeniul
vizat, alte entități , înclusiv partenerii de dezvoltare pentru diferite categorii de personal, autorități
internaționale, instituții de profil.
2.
Instruirea internă se realizează prin diferite forme, inclusiv:
Instruire la locul de muncă (sub îndrumarea conducătorului sau al unui mentor)
Instruire în afara locului de muncă (sub îndrumarea specialiştilor din cadrul ANSA şi/sau
prestatorilor serviciilor de instruire la tematici de interes major pentru autoritate în formă de
seminare, ateliere, conferinţe, mese rotunde şi alte forme de instruire).
3.
Autoinstruirea - se realizează prin accesul la legislație și alte documente ale ANSA.
Rețeaua prestatorilor serviciilor de instruire se formează din prestatori ai serviciilor de instruire cu
statut de persoană juridică (din ţară şi de peste hotare) cu drept de desfășurare a activităților de
dezvoltare profesională a funcționarilor publici/adulților. Pentru ANSA cei mai activi prestatori
de instruire sunt:

Academia de Administrare Publică;

organizații şi instituții de stat sau private, inclusiv instituții de învățământ universitar

centre de instruire din subordinea ministerelor, altor autorităţi publice;

prestatori ai serviciilor de instruire cu statut de persoană fizică (din ţară şi de peste hotare):
Prioritățile sistemului de dezvoltare profesională pentru perioada 2016-2020 au fost stabilite prin
Planul multianual de instrure 2016-2020.
Funcţionarii publici din cadrul ANSA beneficază de activităţi de instruire din comanda de stat,
implementate de Academia de Administrare Publică, precum şi din alte instituţii specializate din
ţară şi de peste hotarele republicii. Procesul de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor
publici atît din cadrul ANSA cît şi din STSA este monitorizat de către Cancelaria de Stat a RM
prin Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, ţinîndu-se cont de tematicile
activităţilor de dezvoltare profesională. Toată informaţia privind planificarea, organizarea,
desfăşurarea, implementarea şi monitorizarea procesului de dezvoltare profesională continuă a
funcţionarilor publici este introdusă în Registrului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici cu
raportarea semestrială de către DRU.
6.2. Sistemul de audit
În cadrul ANSA există și operează doua subdiviziuni responsabile de audit intern:
 Serviciul de audit intern (financiar)
 Serviciul de audit de profil
Serviciul de audit intern (financiar) este format din 2 persoane și efectuează controale și verificări
exclusiv pe aspecte financiare în cele 37 de subdiviziuni teritoriale ale ANSA. Ambele servicii de
audit se afla în subordine directă a Directorului General.
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Serviciul Audit de Profil este responsabil de o examinare metodică și independentă a respectării
modului de efectuare a controalelor oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind
hrana pentru animale, produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor,
destinată să stabilească dacă activitățile și rezultatele eferente respect dispozițiile stabilite și dacă
aceste dispoziții sunt puse în aplicare cu eficiență și permit atingerea obiectivelor.
În activitatea sa, auditul de profil în cadrul ANSA se bazează pe următoarele acte legislative:






Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității
cu legislația privind hrana pentru animale și produse alimentare și cu normele de sănătate și
de bunăstare a animalelor;
Decizia Comisiei 677 din 29 septembrie 2006 de definire a liniilor directoare de stabilire a
criteriilor pentru efectuarea auditorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004
al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a
asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele
alimentare și cu normele de sănătate animal și de bunăstare a animalelor;
EN ISO 19011: 2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și / dau
de mediu
EN ISO 9000: 2008 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

Serviciul audit de profil este în subordinea directă a Directorului general ANSA și constă din Șef
al Serviciul și doi specialiști, câte unul pe domeniul sanitar-veterinar și siguranța a alimentelor.
Auditurile realizate în cadrul ANSA, în conformitate cu art.4 al Legii 50, se desfășoară planificat
conform:
-

Programului de audituri multianual și anual, sau inopinat conform dispozițiilor conducerii
instituției,
Programului multianual de audit al sistemelor de control oficial și Programul anual de audit
al sistemelor de control oficial sunt făcute publice și plasate pe situl oficial ANSA.

Auditurile suplimentare (inopinate) pot fi efectuate în situațiile de înregistrare a unor deficiențe
majore sau repetate, constatate în funcționarea unui sistem de control, introducerea unor modificări
în legislația specifică sau în structura și organizarea ANSA, pregătirea unui audit extern, din partea
unui organism internațional. În situația unui audit structura, care audiază, va comunica structurii
auditate domeniul și obiectivele auditului cu cel puțin o zi înainte și va stabili de comun acord cu
acesta un program (data, ora, etc.).
Frecvența auditurilor planificate pentru un domeniu este de minim 1 audit la o perioadă de 2 ani,
astfel încât pe parcursul celor 2 ani, fiecare sistem de control din domeniul fitosanitar, sanitar
veterinar și pentru siguranța alimentelor, să fie auditat cel puțin o dată și să includă toate nivelele
ierarhice.
La începutul anului 2016 a fost aprobată procedura privind selectarea, instruirea si desemnarea
auditorilor interni de profil. Procedura descrie cerințele și modalitatea de selectare, instruire și
desemnare a specialiștilor din cadru ANSA (nivel central și teritorial) pentru a obține statutul de
auditor. Desemnarea auditorilor interni de profil se face în scopul împuternicirii lor să participe în
echipele de audit împreună cu specialiștii Serviciului Audit de Profil, care va efectua audituri în
subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
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Figura 5. Organizarea sistemului de Audit Intern de Profil

Organizarea Sistemului de Audit Intern

Planifică

Acționează
Rezultate

Program de audit

Trebuie îmbunătățite

Planificarea auditurilor

Verifică

Întreprinde
Efectuarea auditurilor

Raportare

Interviuri și date

Concluzii
Proces de îmbunătățire continuă

Serviciul de audit are documentată procedura PS-01/01 ”Audit intern al sistemului de control
oficial” de care se conduce. Această procedură descrie responsabilitățile și modalitățile de
efectuare ale auditului intern, prin care ANSA asigura că sunt atinse obiectivele definite în Legea
50/2013, art.4.
Auditurile pot fi de sistem sau sector. Auditurile de sector sunt efectuate în cadrul unui audit de
sistem. Toate auditurile sunt supuse unui control independent și se desfășoară într-un mod
transparent.
Scopul și obiectul auditului intern financiar este acordarea consultanței și asigurarea obiectivă
privind eficacitatea sistemului de management financiar și control, oferind recomandări pentru
perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității ANSA. Obiectul auditului intern
cuprinde toate activitățile și procesele operaționale ale ANSA.
Serviciul audit dispune de acces liber la încăperile ANSA și este în drept sa solicite și să primească
informații și explicații fie verbale fie în scris, să examineze documente și date electronice, să
solicite copii și extrase de documente, să ridice documente în original de la angajații ANSA.
Serviciul audit intern, conform planului de acțiuni anual, realizează în medie de 3-5 misiuni de
audit planifícate, restul misiunilor sunt efectuate ad-hoc (pot ajunge și pînă la 10 misiuni adhoc/an) la solicitarea Directorului general ANSA, în baza petițiilor parvenite din exterior, etc.
Planul anual al serviciului audit intern se întocmește anual, fiind aprobat de Directorul General
ANSA. Planul de activitate al Serviciului audit intern dispune de patru obiective principale:





Dezvoltarea în cadrul ANSA a sistemelor corespunzătoare de control managerial;
Consolidarea sistemului curent de evaluare, raportare a MFC, precum și emiterea declarației
privind buna guvernare;
Consolidarea activității de audit intern;
Asigurarea unui cadru relevant de reglementare și funcționare a activității SAI.
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Figura 6. Circuitul documentelor între Directorul General ANSA, SAP și structuri auditate
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Priorități în dezvoltare:
 Promovarea şi instituirea unei culturi de control adecvate în cadrul ANSA și STSA;.
 Revizuirea regulamentelor interne de funcţionare ale ANSA şi a fişelor de post prin
introducerea responsabilităţilor specifice controlului managerial;
 Evaluarea sistematică a mediului de control în cadrul ANSA și STSA;
 Identificarea punctelor slabe şi revizuirea sistemului de evaluare şi raportare a
managementului financiar şi controlului;
 Elaborarea rapoartelor de audit intern conform prevederilor Standardelor naţionale de audit
intern şi Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.
6.3. Activitățile de suport profesional
Unitatea de evaluare a riscurilor. Analiza riscului reprezintă un proces structurat de luare a
deciziilor, cu trei componente distincte, dar strâns legate: de evaluarea riscului, de gestionare a
riscurilor si comunicarea riscului.
În Direcției managementul laboratoarelor și evaluarea riscurilor activează Secția evaluarea
riscurilor, planificare şi monitorizarea controlului reziduurilor. Unitatea constă din 3 persoane, iar
activitatea decurge conform Regulamentului direcției aprobat de Directorul general al ANSA.
Aceasta este unitatea centralizatoare a informațiilor, care este utilizată pentru analiza și ulterior
pentru elaborarea Planului Național de Control al reziduurilor,. Responsabilitățile secției mai
includ:
1. Identificarea riscurile chimice, biologice, microbiologice, legate de:
 reziduurile de pesticide și contaminanți în produsele de origine animală și non-animală;
 reziduurile de pesticide și contaminanți în furaje;
 produsele alimentare de origine animală și non-animală;
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2. Evaluarea, în baza datelor colectate a impactului și a gradului de risc pe care îl constituie bolile
pentru sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și
non-animală;
3. Identificarea sursele de risc si evaluează potențialele pagube pe care le-ar produce evoluţia
anumitor boli pe teritoriul ţării;
4. Monitorizarea modului de finalizare a anchetelor privind depăşirea limitei maxime de
reziduuri si contaminanți la produsele de origine animală, non-animala.
Sistemul de management al calității. Acquis-ul comunitar în domeniul controlului
intern/managerial recomandă pentru implementare cerinţele, care se conţin în standardele cu
privire la sistemele de management ISO 9001 și ISO 17020 acceptate pe plan internaţional şi în
Uniunea Europeană.
În acest context, în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării
şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial în ANSA pe baza standardului ISO 17020
„Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care
efectuează inspecții”, Directorul General ANSA a emis ordinul nr.100 din 26.07.2013 prin care a
fost creat grupul de lucru pentru proiectarea, elaborarea si implementarea Sistemului de
Management al Calităţii, iar la 26 octombrie 2013 sunt aprobate prin ordin “Etapele de elaborare
si implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Autorității ANSA – bazat
pe principiile Sistemului de Management al Calitatii (SMC) conform cerințelor standardului ISO
17020”.
Direcţia Controlul calității şi sisteme de calitate din ANSA este responsabilă de proiectarea,
implementarea sistemului de management al calității si de gestionarea sistemului implementat
pentru a se asigura că cerințele sistemului sunt înțelese, aplicate şi menținute
Premizele pentru implementarea cu succes a Sistemului de Management al Calităţii sunt:
 implicarea tuturor angajaţilor în procesul de implementare;
 aplicarea documentelor SMC în practica de fiecare zi;
 actualizarea şi îmbunătăţirea permanentă a documentelor SMC.
Funcțiile de bază ale Direcției controlul calității și sisteme de caliate mai includ:
 Verificarea şi avizarea documentaţiei Sistemului de Management elaborate de direcții,
 Difuzarea procedurilor generale către subdiviziunile vizate;
 Evidenţa procedurilor generale și specifice pe suport de hârtie şi în format electronic;
 Participarea la operarea modificărilor (revizii, ediţii) în procedurile specifice;
 Participarea la dezvoltarea de noi proceduri şi actualizarea lor;
 Asistenţă la implementarea formularelor în procedurile generale, care descriu documentaţia
sistemului de management;
 Instruirea managerilor pe calitate desemnaţi în subdiviziunile aparatului central,
 Difuzarea în regim controlat a standardelor necesare subdiviziunilor ANSA.
Prioritățile ANSA în domeniul asigurării calității sunt expuse mai jos:
1. Actualizarea/ revizuirea PO-01 „Elaborarea procedurilor SMC” (2016)
2. Formarea fondului de standarde SM, ISO, EN, SR, etc. necesare activităţii Direcţiilor
implicate in implementarea ISO 17020 (anul 2016-2018)
3. Actualizarea/ revizuirea procedurilor generale existente aprobate de director (2017-2018)
4. Finalizarea elaborarii Manualullui calitatii conform ISO 17020 (anul 2018)
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6.4. Sistemul RASFF de comunicare a riscului
Republica Moldova, deși momentan nu este țară membră RASFF, are acces limitat la RASFF prin
logare, având o persoană de contact din cadrul ANSA responsabilă de monitorizarea și
recepționarea notificărilor. Persoana de contact este Dna Aliona Vasilica cu adresa de e-mail:
aliona.vasilica@ansa.gov.md.
Astfel, în cazul în care RM este vizată în privința unei neconformități, fie pentru produse importate
sau exportate, prin intermediul poștei electronice este primită notificarea, după care este demarată
o anchetă de serviciu privind trasabilitatea produsului, care se finalizează, în dependență de
specificul cazului, cu aplicarea măsurilor stabilite de legislația în vigoare.
Pentru implementarea și buna funcționare a sistemului RASFF, ANSA a elaborat Procedura
Operațională „Notificările sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje RASFF la nivel
central ANSA”. Conform procedurii Unitatea de evaluarea a riscurilor este responsabilă de
comunicarea riscului pe intern si pe extern, iar direcțiile din cadrul ANSA recepționează
informația, conduc anchete de serviciu și dispun măsuri restricționarea sau retragerea de pe piață
sau, dacă este cazul, distrugerea alimentelor și furajelor neconforme cu cerințele siguranței
alimentelor.
Figura 7. Notificările sistemului RASFF

Capitolul 7. Prioritățile pentru controlul oficial pe perioada 2016-2020


Elaborarea unui document de dezvoltare strategică a Agenției Naționale pentru Sigutranța
Alimentelor.



Obținerea acreditării pentru organismul de inspecție la standardul ISO 17020, la început
pe domeniul fito-sanitar.



Sporirea nivelului de profesionalism al inspectorilor implicați în controlul oficial;
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Elaborarea și implementarea unui sistem informațional pentru asigurarea eficienței
controlului oficial “e-ANSA”;



Asigurarea inspectorilor din subdiviziunile teritoriale și de la punctele de inspecție la
frontieră cu echipamentul necesar pentru implementarea controlului oficial în deplină
măsură;



Implementarea strategiei privind laboratoarele, care prevede reconstrucția laboratoarelor,
asigurarea cu echipamentul și consumabilele necesare și obținerea acreditării acestora.



Elaborarea și punerea în practică a sistemuliui de evaluare a riscului și categorizarea
unităților în baza evaluarii riscurilor, în vederea planificării inspecțiilor.



Asigurarea unui nivel înalt de biosecuritate la exploatațiile de animale, în special pentru
Influenza Aviară și Pesta Porcină Africană.



Sporirea nivelului de sănătate ale animalelor și obținerea unei scăderi a cazurilor de boli
cu 50 %



Stabilirea unui sistem de control al subproduselor de origine animală nedestinate
consumului uman și a deșeuirilor de origine animală.



Ameliorarea și eficientizarea controlului oficial prin elaborarea și actualizarea cadrului
operațional și de reglementare, în domeniul siguranței alimentelor, igienei și expertizei
produselor alimentare.



Stabilirea unui sistem de actualizare permanentă a listelor unităților autorizate de procesare
a alimentelor de origine animală.



Elaborarea planurilor de contingență pentru alimente.



Darea în exploatare a patru posturi de control sanitar veterinar și fitosanitar la frontieră și
operarea acestora în conformitate cu legislația națională.



Actualizarea și ajustarea Planului Național Multianual de Control și raportare despre
implementare planului direct către Guvernul Republicii Moldova

Capitolul 8. Revizuirea și amendamentele la Planul Național Multianual de Control
Actualul Plan Național Multianual de Control este primul plan de acest gen al ANSA.
Documentul urmează să fie supus modificărilor și ajustărilor pe parcursul implementării
acestuia. Amendamentele la Plan vor operate ca urmare a modificării actelor legislative, care
stau la baza sistemelor de control descrise, sau în cazul apariției noilor boli sau riscuri pentru
sănătatea umană și animală. De asemenea modificări pot interveni în urma schimbărilor
semnificative în structura, managementul sau modul de funcționare al ANSA, anumitor
modificări a liniilor directoare, sau în baza concluziilor controalelor oficiale efectuate.
La un an după ce s-a început punerea în aplicare a Planului iar ulterior în fiecare an ANSA ,
prezintă raport anual Guvernului pînă la data de 1 februarie a anului imediat următor, ulterior
raportul se aduce la cunoștință societăţii civile.
Raportul anual va include toate modificările operate în planul de control multianual, rezultatele
controalelor realizate pe parcursul unui an în baza prevederilor planului de control multianual,
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tipul şi numărul de cazuri de neconformitate identificate și măsurile privind asigurarea funcționării
eficiente a planului de control multianual, inclusiv măsurile de implementare şi rezultatele
acestora.

Capitolul 9. Sistemul de control al sănătății animalelor
9.1. Legislația relevantă
 Legea nr. 221 din 19.10.2007 „Privind activitatea sanitar-veterinară”;
 Legea nr. 50 din 28.03.2013 „Cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii
cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi
de bunăstare a animalelor”;
 Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
 HG nr. 370 din 27.05.2014 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului
de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniile siguranţei produselor alimentare,
sanitar - veterinar, fitosanitar, semincer, managementului produselor de uz fitosanitar şi
fertilizanţilor în baza analizei criteriilor de risc”;
 Ordinul Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 348 din 03.08.2009 „Regulament
privind modul de efectuare a controlului sanitar -veterinar”.
9.2. Organizarea și structura sistemului de supraveghere
Sistemul de control a sănătății animalelor este organizat in 2 nivele:
 Nivelul Central este reprezentat de Direcția Supraveghere Sanitar Veterinară;
 Nivelul Teritorial (raional/municipal) este reprezentat de Secția sănătate și bunăstare animală
din cadrul STSA;
Direcția supraveghere sanitar veterinară (DSSV) are misiunea de a asigura sănătatea, protecția și
bunăstarea animalelor de producere, cât și de companie, întru prevenirea transmiterii bolilor
infecțioase de la animale la om. În particular, angajații Direcției la nivel central:









implementează strategii veterinare privind apărarea sănătăţii în prevenirea introducerii bolilor
epizootice şi zoonozelor pe teritoriul ţării,
asigură realizarea programelor naţionale şi internaţionale de protecţie a teritoriilor faţă de
infiltrarea şi răspîndirea bolilor infecţioase deosebit de periculoase;
efectuează controlul asupra bolilor contagioase ale animalelor, zoonozelor şi agenţilor
zoonotici,
colectează, analizează, interpretează și raportează sistematic datele referitoare la sănătatea
animalelor; realizează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, sistemul de analiză, gestionare
şi comunicare a riscului în domeniul introducerii bolilor epizootice şi zoonozelor pe teritoriul
ţării;
participă la elaborarea de norme sanitar-veterinare şi instrucţiuni tehnice privind
supravegherea, depistarea, profilaxia şi combaterea bolilor la animale şi a celor transmisibile
de la animale la om;
ofera support metoodologic pentru subdiviziunile teritoriale, inclusiv prin elaborarea de
proceduri și instrucțiuni de serviciu.
elaborează planuri și programe pentru implementare la nivel national. Aceste sunt:
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o Program national de control al Salmonelei în păsări,
o Program national de control al Influenzei Aviare la animale,
o Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la
animale, și prevenirea a transmiterii bolilor de la animale la om.
controlează și coordonează activitatea subdiviziunilor teritoriale, precum și verifică
executarea programelor naționale.

Direcţia este compusă structural dintr-o secţie cu două servicii şi trei servicii autonome, în total 18
persoane lucrează la nivel central (Fig. 8).
Subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor organizează activităţile sanitar-veterinare
pe întreg teritoriul raionului/municipiului, asigură realizarea programelor naţionale şi
internaţionale de protecţie a teritoriilor faţă de infiltrarea şi răspîndirea bolilor infecţioase deosebit
de periculoase, controlează privind respectarea cerinţelor sanitar-veterinare în
procesul permutărilor, exportului şi importului animalelor, produselor şi materiei prime de origine
animală, precum şi al furajului.
Figura 8. Organizarea sistemului de control al sănătații animalelor

În subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor pe compartimentul sănătate animală
activează secțiile sănătate și bunăstare animală. În cele 37 subdiviziuni teritoriale ale ANSA
activează 236 inspectori.
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La nivel territorial sunt elaborate planuri raionale sau municipale privind implementarea
programelor naționale. În mod special subdiviziunile teritoriale supraveghează și activitatea
medicilor meterinari de liberă practică desemnați (împuterniciți).
Aceste activități sunt efectuate de către medici veterinari oficiali (inspectori), care sunt medici
veterinari cu studii superioare, avînd calitatea de funcţionar public, care activează în cadrul
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, inclusiv in cadrul al subdiviziunilor teritoriale
pentru siguranţa alimentelor.
Medicii veterinari de liberă parcatică desemnati (circa 210) sunt medici veterinari contractați de
către ANSA să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare de stat, în condiţiile legii. Aceste sunt
contractați la nivelul subdiviziunilor teritoriale și, de obicei, efectueaza vaccinări, prelevări de ser,
prelevări de probe, acțiuni de desinfecție, desinsecție și deratizare etc.

Tabelul 5. Numărul de animale și exploatații
Nr.

Specia de animale

Nr. animale

Nr.
exploatații

1.

Bovine

296000

140

2.

Porcine

727000

201

3.

Ovine

900000

62

4.

Caprine

227000

80

5.

Cabaline

48000

-

6.

Asini

2200

-

7.

Găini

18821016

53

8.

Iepuri

357675

7

9.

Palmipede

2042085

14

10.

Prepeliță

-

13

11.

Fazani

-

5

12.

Bazine acvatice

-

342

TOTAL

857

9.3. Metodele de supraveghere si activitățile de control oficial în domeniu
Controalele oficiale și pentru eradicarea bolilor se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr.
50/2013 și fără informare prealabilă. Principala formă de control este inspecția, care este
verificarea de către medicul veterinar oficial (inspectorul) din cadrul secției sănătate și bunăstare
a animalelor a îndeplinirii măsurilor sanitar-veterinare. O alfă formă de supraveghere utilizată este
prelevarea de probe și analiza lor în laboratorul de referință sau cel desemnat de către agenție.
Inspecțiile la exploatații pot fi planificate și inopinate. Control planificat se exercită nu mai mult
decât o dată într-un an calendaristic. În majoritatea cazurilor aceste sunt inspecții de fond, care se
mai întreprinde în temeiul cererii de autorizare sanitar-veterinară de funcționare a unei unități, ,
sau în temeiul unor petiții, plângeri, sesizări. În timpul inspecţiei de fond, la exploataţie, se verifică
următoarele aspecte:
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Respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor în conformitate cu Ghidul
privind indicii, suprafeţele, distanţele şi parametrii pentru protecţia şi bunăstarea animalelor;
Registrele ținute la explaotație (de evidență a tratamentelor medicale effectuate, de evidență
a animalelor și păsărilor pierite, de evidenţă a efectuării măsurilor de deratizare, dezinfecție,
dezinfecție (DDD), de evidenţă a efectivelor de animale păsări și familii de albini, de evidenţă
a produselor farmaceutice veterinare, Registrului Exploatație, de evidenţă a măsurilor
antiepizootice, de evidenţă a animalelor care au reacționat la tuberculină, de evidenţă a
bovinelor cercetate la mastita subclinică).

Controalele pentru eradicarea bolilor infecțioase la animale sunt implementate în baza procedurilor
specifice privind verificarea acțiunilor de depistare și combatere a bolilor infecțioase. Controalele
inopinate exercitate, precum şi controalele repetate nu sunt luate în calculul controalelor
planificate.
Acestea se efectuează în afara graficului doar în cazul când:
a) există suspiciune de boală infecțioasă;
b) boala infecțioasă a fost confirmată;
c) au apărut toxiinfecții la animale;
d) există informații despre cazuri de încălcări a legislaţiei sanitare veterinare;
e) verificării informaţiei, care, conform legii, este raportată în mod obligatoriu;
f) verificării informaţiei obţinute în cadrul altui control la întreprinzătorul cu care persoana
controlată a avut anterior relaţii economice, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
 întreprinzătorul refuză să prezinte informaţiile în cauză;
 nu există altă modalitate de obţinere a informaţiei în cauză;
 informaţia dată este decisivă şi indispensabilă pentru atingerea scopului controlului
iniţiat anterior;
Controalele inopinate poartă un caracter de inspecție tematică, asftele acest se referă doar la
aspecteșe legate de bolile din lista bolilor transmisibile ale animalelor sau de alte alte tematici
specifice.
Implementarea controalelor oficiale și pentru eradicarea bolilor. Acțiunile cuprinse în controlul
oficial pentru eradicarea bolilor la animale sunt demarate atunci când apare o notificare de
suspecția a bolilor. Aceste notificări pot parveni de la autoritățile publice locale, din subdiviziuni
sau când parvin pringeri sau alte sesizări.
Pesta porcină clasică (PPC). Controlul PPC se efectuează în conformitate cu Procedura specifică
„Verificarea acțiunilor de depistare și combatere a PPC (pestei porcine clasice)”, Cod: PS (D 02/1D) - 01/01. Probele se recoltează în timpul necropsiei de către medicul veterinar oficial din
cadrul Direcţiilor raionale/municipale sau, în lipsa acestuia, de către medicul veterinar de liberă
practică împuternicit. Transportul şi asigurarea securităţii probelor pe timpul transportului sunt în
sarcina delegatului DRSA/DMSA. Probele sunt expediate la Laboratorul național de referință (IP
CRDV). Laboratorul internațional de referință pentru pesta porcină clasică este: Institut für
Virologie din Hannover, Germania.
Influența aviară (IA). Controlul Influenței aviare se efectuează în conformitate cu Procedura
specifică „Verificarea acțiunilor de depistare și combatere a Influenței aviare”, Cod: PS (D 02/1D) - 01/02. Medicul veterinar oficial sau medicul veterinar de liberă practică, recolteaza probe
de la păsările cu semne clinice sau de la cadavre, pe care le expediază operativ la IP CRDV.
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Laboratorul internațional de feferință pentru Influența Aviară și boala Newcastle este Veterinary
Laboratories Agency din Marea Britanie.
Boala de Newcastle (pseudopesta aviară). Controlul Bolii de Newcastle se efectuează în
conformitate cu Procedura specifică „Verificarea acțiunilor de depistare și combatere a Bolii de
Newcastle”, Cod: PS (D - 02/1D) - 01/03. Probele prelevate vor fi expediate în cel mai scurt timp
disponibil, în condiții de refrigerare, însoţite de „Foaia de însoţire”. Laboratorul naţional de
referinţă pentru Influenţa Aviară şi boala de Newcastle este Instituția Publică Centrul Republican
de Diagnostc Veterinar.
Rabie la animale. Controlul Rabiei se efectuează în conformitate cu prevederile Procedurii
specifice „Verificarea acțiunilor de depistare și combatere a Rabiei”, Cod: PS (D - 02/1D) - 01/04.
Probele destinate examenelor de laborator în cazul suspiciunii de rabie sunt ambalate în pungi de
plastic, flacoane din plastic sau în cutii speciale, astfel încât să se evite orice scurgeri de lichide şi
diseminarea virusului. Transportul probelor la IP CRDV este efectuat în containere etichetate cu
menţiunea "PROBE BIOLOGICE CU RISC MARE DE CONTAMINARE - ATENŢIE RABIE",
la temperaturi de refrigerare sau congelare. Prospeţimea probelor trebuie să se încadreze într-o
perioadă maximă de 24 de ore în timpul iernii şi de 12 ore în timpul verii.
Antrax la animale. Controlul antraxului la animale se efectuează în conformitate cu prevederile
Procedurii specifice „Verificarea acțiunilor de depistare și combatere a Antraxului”, Cod: PS (D 02/1D) - 01/05. Este interzisă deschiderea cadavrelor de la animale care au avut simptome suspecte
de antrax. Medicul veterinar oficial sau medicul veterinar de liberă practică prelevează de la
animale nedeschise porțiuni de piele (ureche). Probele negative la antrax sunt cercetate prin proba
biologică (se folosesc animale de laborator pentru precizarea diagnosticului). Laboratorul pentru
Antrax este Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostc Veterinar.
Tuberculoza (TBC) la animale. Controlul tuberculozei la animale se efectuează în conformitate
cu prevederile Procedurii specifice „Verificarea acțiunilor de depistare și combatere a TBC
(Tuberculozei)”, Cod: PS (D - 02/1D) - 01/06. Toate bovinele în vîrstă de peste 6 săptămîni sunt
supuse unor teste oficiale de tuberculinare intradermică prin test unic (TU). Animalele care au
reacţionat pozitiv la testul unic intradermic sunt supuse unui test comparativ simultan (TCS)
intradermic. Tuberculinarea tehnic se execută numai de medici veterinari împuterniciți. Citirea
reacţiilor în urma interpretării tuberculinării se execută numai de către medicii veterinari oficiali.
De la toate animalele reagente tăiate în scop diagnostic numai în abatoare autorizate se vor preleva,
obligatoriu, probe individuale, pentru examene de laborator. Laboratorul pentru tuberculoza este
Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostc Veterinar.
Encefalopatia spongiformă transmisibilă (EST). Controlul encefalopatiilor spongiforme
transmisibile la bovine (encefalopatia spongiformă bovină) și la micile rumegătoare (scrapia la
ovine și caprine) se efectuează în conformitate cu prevederile Procedurii specifice „Verificarea
acțiunilor de depistare și combatere a Encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST)”, Cod: PS
(D - 02/1D) - 01/07. Analiza de risc se bazează pe următorii factori: consumul de către bovine a
făinii de carne şi oase provenite de la rumegătoare, importul de animale sau ovule/embrioni
potenţial infectaţi cu encefalopatie spongiformă transmisibilă și statutul epizootologic al ţării,
zonei, compartimentului cu privire la encefalopatiile spongiforme transmisibile. Examenele se
efectuează pe probe de creier de la rumegătoare la Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostc
Veterinar.

Bruceloza la animale. Controlul Brucelozei la animale se efectuează în conformitate cu
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prevederile Procedurii specifice „Verificarea acțiunilor de depistare și combatere a Brucelozei”,
Cod: PS (D - 02/1D) - 01/08. Planul măsurilor de supraveghere a brucelozei la bovine prevede
supravegherea serologică prin reacţie seroaglutinare rapidă (RSAR) cu antigen colorat cu Roz
Bengal sau reacţie imunoenzimatică (ELISA) pe cumul de 10 probe se efectuează la:
 taurii de reproducţie pentru montă sau recoltare de material seminal pentru însămînţări
artificiale - control de două ori pe an - în trimestrele II şi IV;
 vacile, juncile şi viţelele în vîrstă de peste 12 luni - de 2 ori pe an la un interval de 4 luni;
 vacile şi juncile care au avortat (după 14-21 zile de la avort) sau care prezintă manifestări
clinice ce conduc la suspicionarea infecţiei brucelice.
 100% bovinele importate;
La bruceloză se controlează 10% din efectivul de ovine, 100% din efectivul de caprine și 100%
din efectivul de ovine și caprine importate; De la toate animalele care au avortat (după 14-21 zile
de la avort). Laboratorul pentru bruceloza este Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostc
Veterinar.
Boala limbii albastre (Bluetongue). Controlul Bolii limbii albastre la rumegătoare se efectuează
în conformitate cu prevederile Procedurii specifice „Verificarea acțiunilor de depistare și
combatere a Bluetongue”, Cod: PS (D - 02/1D) - 01/09. Medicul veterinar oficial sau medicul
veterinar de liberă practică, recolteaza probe de la animale vii sau cadvre de animale și le expediază
la Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Boala limbii albastre care este Instituția Publică
Centrul Republican de Diagnostc Veterinar. Laboratorul Internațional de Referinţă est AFRC
Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory din Regatul Unit.
Supravegherea bolilor contagioase la animale. Pentru anii 2016 - 2020 DSSV şi-a propus o serie
de strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţiei şi bunăstării
animalelor, prin întocmirea unor programe specifice, cu măsuri de prevenire şi combatere a bolilor
transmisibile la animale şi de la animale la om.
Pentru această perioadă se prevede efectuarea acţiunilor de supraveghere a bolilor, operaţiuni de
vaccinare preventivă, operaţiuni de tratamente antiparazitare şi examene de laborator pentru
diagnosticul timpuriu al bolilor cuprinse în listele OIE, A şi B".
Anual se elaborează Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a
bolilor la animale, și prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om, aprobat prin Ordinul
directorului general ANSA. Programul include:
 acțiuni de supraveghere sanitar–veterinară a bolilor înalt contagioase: febra aftoasă, gripa
aviară, pseudopesta aviară, pesta porcină clasică, pesta porcină africană, boala limbii albastre;
 acțiuni de supraveghere sanitar–veterinară a bolilor contagioase: leucoza la bovine,
encefalopatia spongiformă bovină, morva, loca europeană, loca americană;
 acțiuni de supraveghere sanitar–veterinară a bolilor transmisibile de la animale la om:
tuberculoza bovină, bruceloza la bovine, ovine, caprine și porcine, salmoneloza la găini
ouătoare și pui de carne, epididimita infecțioasă la berbeci, leptospiroza la porcine, scrapia la
ovine și caprine;
 acțiuni de profilaxie a bolilor transmisibile de la animale la om și netransmisibile:
vaccinări/revaccinări contra antrax la bovine, ovine, caprine, cabaline, contra rabiei la cîini și
fauna sălbatică, pestei porcine clasice, boala Newcastle.
În Republica Moldova există sistemul de acordare a despăgubirilor proprietarilor de
animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării focarelor
de boli transmisibile ale animalelor. Proprietarii animalelor pot obține despăgubiri în afara sumelor
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recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele sacrificate. Plata
despăgubirilor se efectuează din fondurile prevăzute în bugetul Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor, în limita alocărilor pentru finanţarea anuală a măsurilor sanitar-veterinare
de profilaxie, de supraveghere şi de combatere a bolilor la animale, în valoarea de înlocuire a
preţului de piaţă la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boală.
În cazul focarelor de boli infecțioase este declanșat mecanismul de isolare a zonei corespunzătoare
pentru mișcarea oamenilor și a animalelor. Decizia în acest sens se ia la nivel teritorial de către
Președintela raionului, în calitate sa de Președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale. În
cazuri de multiple focare sau de avengură dispozitiile de restricționare si actinule necesare sunt
dispuse de Președintele Comisiei Republicane pentru Situații Excepționale, condusă de Primul
Ministru.
Parțial se implementaează Programul Național de Control al Salmonelozelor zoonotice. Nu se
implementează la moment Programul de eradicare a rabiei la animalele sălbatice și domestice.
9.4. Planificarea controalelor
Planificarea controalelor are loc la nivel central în vederea realizării actiunilor din programele
naționale strategie privind sănătatea animalelor. La nivelul subdiviziunilor teritoriale sunt
elaborate planuri cifrice raionale/municipale, dupa care se conduc inspectorii.
Frecvența minimă a controalelor pe orice categorei de exploatație în actualul sistem de control este
o data pe an, dar reieșind din situațiile descrise mai sus, controalele pot fi efectuate mai frecvent
în dependență de gravitatea încălcărolor depistate, mai multe tipuri de măsuri pot fi dispuse:
1. Prescripție de eliminare a deficiențelor cu termen de re-control stabilit,
2. Aplicarea sanctiunile contravenționale în conformitate cu Codului Contravențional ,
3. Emiterea ordonanței de suspendare a autorizației de funcționare,
4. Sesizara organelor de urmarire penală despre nerespectări grave.
Decizia privind dispunerea măsurilor de la punctele 1-3 aparține inspectorului. Privind acțiunile
de la p.4 inspectorul doar întocmește Procesul Verbal, iar decizia este luată de șeful subdiviziunii
teritoriale.
9.5. Documentația privind supravegherea și controlul. Sistemul de raportare.
Sistemul de raportare are loc pe principiul de jos în sus. Medicii veterinari de libera practică
(împuterniciți) prezintă rapoarte lunare către Șeful subdiziunii teritoriale. Raportarea poate fi și
săptămînală reeșind din situația epizootică critică. DSSV raportează Directorului general adjunc
pe compartimentu sănătate animală.
Subdiviziunile teritorială prezintă lunar către nivelul central ANSA raport conform Ordinului nr.
36/2009. Aceste rapoarte cifrice conțin datele despre măsurile care au for efectuate, pe ce efectiv,
în ce localitate și în ce perioadă. De asemenea, în cazul suspiciunii sau confirmare de boli cu
notificare internă sunt completate formularele prevăzute în Ordinul ANSA nr. 51/2015.
Săptămânal se raportează starea de sănătate și sacrificările forțate în efectivele de animale,
conform prevederilor Ordinelor ANSA.
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Laboratorul CRDV raportează și notifică nivelul central ANSA și subdiviziunile teritoriale despre
cazurilor de boală identificate în urma analizelor probelor. Rapoarte de încercări sunt transmise în
subdiziunile teritoriale, de inde a venit proba respectivă.
ANSA, la rândul său, elaborează un raport anual, care este depus la Guvern până la data de 1
februarie al anului următor celui de raportare. În conformitate cu angajamente de membru al OIE,
ANSA, în calitate de autoritate responsabilă, expediază rapoarte semestriale și anuale către OIE
referitor la sănătatea activelor de animale din Republica Moldova.
9.6. Resurse umane, materiale și tehnice
Tabelul 6. Resursele umane din cadrul sistemului de control al sănătății animalelor
Nivelul de supaveghere si
control

Nr.

Nr. de personae conform
statelor

Remarci

1

Nivel Central (DSSV)

15

3 locuri vacante

2

Teritorial

238

36 locuri vacante

Tabelul 7. Resursele materiale și tehnice din cadrul sistemului de control al sănătății animalelor
Stropitoare
manuală

Motostropitoare

Atomizator

Agregat
Mecardo

Stropitoare
Mecanică

Echipament
Special
(combinezoane,
manuși ect.)

Automobil
DUC- 5201

Stropitoare
pentru
livadă
STL

Autocamion
Foton
COH
857

90

41

9

3

8

206

3

1

1

9.7. Planuri de instruire a personalului
Instruirile sunt realizate de către specialiștii direcției la nivel central ANSA ori de câte ori este
nevoie cu specialiștii din cadrul subdiviziunilor teritoriale, cu tematică specifică pentru fiecare
situație existentă în parte, ținându-se cont și de prioritățile fiecărei direcții.
Planuri de instruire a personalului sunt elaborate anual. Tematicile instruirilor pentru anul 2016
sunt după cum urmează:
 Managementul Măsurilor Sanitar Veterinare;
 Programul de vaccinare aeriană a vulpilor cantra rabiei;
 Prelevarea, ambalarea, etichetarea și transportarea probelor oficiale către laborator;
 Planificarea și organizarea controalelor oficiale;
 Cerificarea sanitar – veterinară;
 Consolidarea situației epizootice favorabile în RM;
 Corectitudinea bonitării ovinelor reproducătoare, aprecierea valorică a tineretului ovin de
prăsilă;
 Corectitudinea bonitării taurinelor reproducătoare. Creșterea tineretului de prăsilă.
Pe an se instruiesc circa 74 inspectori (câte 2 din fecare subdiviziune teritorială) și ulterior se
petrece instruire de tip ”cascadă”, unde la nivel de subdiviziune personal instruit oferă instruire
pentru toți inspectori din subdiviziune pe acest domeniu.
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9.8. Sistemele informaționale și bazele de date
Toate animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline asini, toate exploatațiile
(gospodăriile) în care se întrețin sau se manipulează aceste animale, fie fermă, stână, abator, târg
de animale sunt identificate și înregistrate în Baza de Date a Sistemului de Identificare și
Trasabilitate a Animalelor (SITA), ce constituie Registru de Stat al Animalelor.
Întru o monitorizare și coordonare mai eficientă a planurilor naționale, a fost elaborat și se află la
etapa de testare sistemul informational de gestionare a bolilor la animale numit “Programul de
Management al măsurilor sanitare-veterinare strategice”. Acesta va deveni principalul instrument
de raportare a subdviziunior către nivelul centru ANSA.
9.9. Colaborarea cu alte instituții și organizații
DSSV colaborează cu instituții și organizații naționale și internaționale:
 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;
 Centrul Informațional Agricol;
 Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale;
 Centrul Național de Sănătate Publică;
 Agenția „Moldsilva” din subordinea Ministerului Mediului;
 Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova;
 Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE);
 Agenția Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Romania;
Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO).
Colaborarea cu instituțiile sus numite constă în asigurarea transparenței în ceea ce privește situația
bolilor la animale pe plan mondial (OIE), implementarea principiilor legislației Uniunii Europene
în legislația națională, în promovarea unor acte legislative, conlucrarea în profilaxia și combaterea
unor boli comune animalelor și omului.
9.10. Măsurile prioritate pentru sănătatea animalelor pentru perioada 2016-2020
 Sporirea nivelului de bio-securitate în exploatații de creștere a animalelor și a gradului de
pregătire pentru apărarea teritoriului Republicii Moldova de infiltrarea Pestei Porcine
Africane și a Influenzei Aviare.
 Sporirea nivelului de sănătate a efectivului de animale, inclusiv prin contribuția la micșorarea
cazurilor de boli infecțioase cu 50%.
 Efectuarea analizei pentru identificarea riscului raportat la situația epizootică existentă și
monitorizarea, supravegherea, controlul, combaterea și eradicarea bolilor.
 Pe baza analizelor de risc epidemiologic, propunerea măsurilor legislative de prevenire,
monitorizare, control și eradicare a bolilor la animale și a zoonozelor;
 Implementarea măsurilor de combatere a rabiei la fauna sălbatică pe tot teritoriul țării.
 Introducerea unui sistem eficient de controale pentru monitorizarea si verificarea conformității
privind procesarea deșeurilor de origine animală.
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Capitolul 10. Sistemul de control în domeniul identificării și trasabilității animalelor
10.1 Legislația primară și secundară
 Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
 Legea nr 231 din 20.07.2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor;
 Hotărîrea Guvernului nr. 507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind
identificarea și trasabilitatea animalelor.
10.2 Descrierea sistemului de identificare, înregistrare și controlul mișcării animalelor
Identificarea animalelor se efectuează de către deţinătorul de animale, care are obligaţia să
identifice animalele şi să prezinte, în termen de 15 zile de la naştere (vezi Fig.9) informaţia
respectivă oficiilor teritoriale ale Operatorului Naţional care este Centrul Informațional Agricol.
Fiecare animal se identifică individual şi se înregistează în SITA, utilizîndu-se câte o crotalie
pentru animalele din speciile ovine, caprine şi suine, două crotalii (cu acelaşi cod de identificare)
pentru animalele din speciile bovină, respectiv un transponder (microcip) entru animalele din
specia cabaline. În cazul bovinelor după aplicarea crotaliei se eliberează și pașaportul individual
pentru bovine. Pretul crotaliilor variază între 7 și 17 lei, iar un microchip costă circa 60 lei. Singura
instituție care eliberează crotalii este CIA, și aceste sunt disponibile la oficiul central CIA (pentru
cantități mai mari de 1000 bucăți), la oficiile teritoriale ale CIA și la medicii veterinari de liberă
practică.
Înregistrarea animalelor se efectuează în Registrul de stat al animalelor în baza cererei de
identificare depuse la oficiul teritorial al CIA de către deținătorul de animale în termen de 20 de
zile de la nașterea animalului. Deţinătorul de animale, are obligaţia să notifice medicul veterinar
oficial despre orice intenţie de mişcare a animalelor, prin depunerea cererii de mişcare anexînd
adeverinţa veterinară eliberată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, solicitîndu-i,
în acest scop, eliberarea Formularului de mişcare (F2) și Cerificatului sanitar-veterinar (F1). Pentru
animalele din specia bovină, suplimentar se înregistrează mişcarea şi în paşaportul individual
pentru bovină.
Figura 9. Termenii de identificare, înregistrare și declarare eveniment

7 zile
15 zile
20 zile

• declararea despre naștere
• identificarea
• înregistrarea în baza de date SITA

10.3 Numărul de animale și exploatații. La moment în Registrul de stat al animalelor sunt
înregistrate 2 205 305 animale.
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Tabelul 8. Animalele înregistrate pe specii
Specia

Nr. de animale

Bovine

296 926

Ovine

902 920

Caprine

227 259

Porcine

727 266

Cabaline

48 716

Asini

2218

Din numărul total de animale 447 305 animale aparțin persoanelor juridice, ceea ce constituie 21%
și 1 758 000 animale sunt întreținute în gospodării individuale, constituind 79 %.
10.4 Organizarea și structura controlului
Figura 10. Supravegherea sistemului de identificare a animalelor

ANSA, DSSV

STSA

Supravegherea procedurii de identificare
și trasabilitate a animalelor efectuate de
către medicii veterinari oficiali

Supravegherea procedurii de identificare
și trasabilitate a animalelor efectuate de
către deținătorii de animale

Inspectorii subdiviziunilor teritoriale efectuează inspecţii la faţa locului pentru verificarea
respectării de către deţinătorii de animale sau de către medicul veterinar de liberă practică
împuterniciți a obligaţiilor de identificare şi de înregistrare a bovinelor, ovinelor şi caprinelor.
Exploatațiile pentru fiecare din speciile respective, care urmează să fie verificate, se selectează în
baza analizei riscului pentru fiecare din exploatații ținând seama de următoarele elemente:
 Numărul de animale prezente în exploatație, inclusiv a celor identificate și neidentificate;
 Considerentele de sănătate publică și de sănătate animală, în special existența unor focare
anterioare de boli ale animalelor respective;
 Rezultatele verificărilor efectuate anterior, în special ținerea în mod corespunzător a
registrului de animale deținute în exploatație și a documentelor referitoare la circulația
animalelor, iar pentru bovine și a pașapoartelor animalelor prezente în exploatație.
Verificările la faţa locului se efectuează, de regulă, în mod inopinat. În caz de necesitate,
verificările pot face obiectul unui anunţ prealabil şi se limitează la o durată minimă necesară de
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timp, dar nu mai lungă de 48 de ore, excepție făcând cazurile extraordinare. Verificările pot fi
efectuate împreună cu altă inspecție și în timpul verificărilor se verifică identificarea tuturor
animalelor prezente în exploatație.
Figura 11. Procedura de identificare, înregistrare și trasabilitate a animalelor

10.5 Metode de supraveghere și control
În cadrul sistemului de control privind identificarea și trasabilitatea animalelor pot fi controale
planificate și neplanificate. În timpul controlului la exploatații se va verifica:
 dacă există concordanță între registrul exploatației și baza de date SITA;
 dacă toate animalele prezente în exploatație sunt identificate conform prevederilor legale;
 dacă există animale neidentificate care au vîrsta mai mică de 20 zile de la fătare;
 dacă există animale dintre cele neidentificate care au prezentă urma aplicării
crotaliei/crotaliilor;
 numărul de animale intrate în exploatație prin formularul de identificare (F1);
 numărul de animale intrate înexploatației prin formular de mișcare (F2);
 numărul de animale ieșite din exploatație prin formular de declarare eveniment (F3),
(dispărute, moarte, sacrificate pentru consum propriu);
 existența registrului de exploatație – format electronic sau pe suport de hîrtie;
 dacă registrul de exploatație este completat la zi;
 verificarea corectitudinii și realității datelor înregistrate;
 dacă există notificări despre mișcările și evenimentele din exploatație;
 dacă există pașapoarte pentru toate bovinele existente în exploatație, și în cazul mișcării lor se
fac înregistrări și în pașaportul individual pentru bovine;
La abatoare se controlează:
 dacă în registrul abatorului sunt înscrise data recepționării, codul animalului, codul
exploatației de origine, data tăierii, nr., seria formularui de mișcare, nr., seria formularului de
declarare eveniment;
 dacă registrul abatorului se actualizează zilnic,
 dacă s-a verificat concordanța între crotalii și documentele de însoțire.
10.6 Planificarea controalelor
În conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 507 privind identificarea și trasabilitatea animalelor,
în cazul funcționării normale a SITA, planul de inspecţii include cel puţin 10% din exploataţiile
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înregistrate, care vor conţine cel puţin 10% animale din totalul celor înregistrate, selectate în baza
criteriilor de selectare, identificate în baza analizei riscului.
În cazul depistării încălcării prevederilor sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor,
ovinelor şi caprinelor rata controalelor pentru speciile respective se va tripla pentru următoarea
perioadă de inspecţie anuală.
Se specifică că acest număr de exploatații se controlează doar pe domeniul idetificării și
trasabilității animalelor. În practică medicii veterinari oficiali (inspectorii ANSA) efectuează
inspecții de cel puțin o dată pe an la toate explaotațiile de animale din țară, iar în cadrul acestor
inspecții se verifică sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor, utilizarea medicamentelor de uz
veterinar, hrana pentru animale, precum și sistemul de identificare și trasabilitate. Planurile anuale
de inspecție elaborate de Șefii subdiviziuniloor teritoriale includ aceste explaotații și aceste
tematici ale controalelor.
10.7 Documentația privind supravegherea și controlul
Documentele necesare pentru efectuarea controlului într-o exploatație de animale privind
identificarea și trasabilitatea animalelor de către inspectori se face conform Procedurii specifice
privind verificarea identificării și înregistrării animalelor (PS (DO2/1E), datele constatate se
înscriu în actul de control. În cazul unor neconformități depistate în unitate se completează
prescripția, unde se dau termeni de remediere a neajunsurilor.
Cererea de identificare a exploatației sau a animalelor în baza de date este depusa la oficiul
teritorial de către deținătorul de animale sau exploatație, operatorul teritorial ulterior înregistrează
în Registrul de Stat date despre exploatație sau animal conform cererii depuse de către deținător
și-i generează din sistem Formularul de înregistrare (F1) a exploatației sau a animalelui. În cazul
bovinelor, suplimentar se eliberează pașaportul individual pentru bovine.
În vederea mișcării animalelor de pe o exploatație pe alta, deținătorul de animale solicită de la
medicul veterinar de liberă practică împuternicit adeverința sanitar-veterinară, document care
atestă starea de sănătate a animalului și este valabil pentru 72 ore. Cu adeverința sanitar-veterinară
și cererea de mișcare se adresează inspectorilor din cadrul Secției sănătate și bunăstarea a
animalelor din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în baza cărora
inspectorii îi generează din baza de date SITA Formularul de mișcare (F2) și suplimentar se
eliberează Certificatul sanitar-veterinar pentru animal sau un lot de animale, care la fel are termen
de valabilitate de 72 ore.
În cazul unor evenimente cu animalele, precum sacrificarea tradițională sau forțată, moartea,
dispariția animalului sau pierderea mijloacelor de identificare, pașaportului pentru bovine,
deținătorul de animale depune la oficiul teritorial cererea de declarare eveniment, în baza căruia i
se generează din sistem Formularul de declarare eveniment (F3).
10.8 Sistemele informaționale și baze de date
Sistemul de Identificare și Trasabilitate al Animalelor (în continuare SITA) reprezintă unul din
sub-sistemele de bază ca parte integrantă a procesului trasabilității produselor de origine animală.
SITA este complexul de elemente și proceduri, care permit identificarea și înregistrarea animalelor
și exploatațiilor asigurând respectarea principiului trasabilității. Toate animalele din speciile
bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și descendenții obținuți prin încrucișarea acestora,
toate exploatațiile (gospodăriile) în care se întrețin sau se manipulează aceste animale, fie fermă,
stînă, tîrg, abator, vor fi identificate și înregistrate în Baza de Date a SITA, ce constituie Registrul
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La fel, în baza de date SITA se înregistrează și evenimentele cu animalele (mișcarea, declararea
evenimentelor, precum moartea, sacrificarea tradițională, sacrificarea forțată a animalelor sau
pierderea mijloacelor de identificare, recuperarea pașaportului individual pentru bovine). Acces la
baza de date au operatorii ai SITA, care înregistreaza exploatațiile și animalele, precum și
evenimentele cu animale, și medici veterinari care efectuează mișcarea animalelor. Medicii
veterinari oficiali expediază către nivelul central ANSA de doua ori pe an raport privind
trasabilitatea animalelor
10.9 Resurse umane, materiale și echipamente tehnice
La nivel central, serviciul supravegherea identificări și trasabilității animalelor este format din 2
unități: 1 - șef serviciu și 1 – specialist principal. La nivel teritorial, resursele umane privind
controlul pe linia identificării și trasabilității animalelor, conform zonei de competență, sunt
reprezentate de inspectorii veterinari din cadrul secțiilor sănătate și bunăstare a animalelor:
Nivel central (DSSV)
2
Teritorial
214
Medicul veterinar ofiacial (inspector), generează din baza de date SITA raport privind numărul de
animale de pe exploatație și evenimentele cu acestea, în baza cărora efectuează verificări la fața
locului iar în cazul apariției neconformităților a numărului de animale de facto în exploatație și a
celor din baza de date generate, operează modificări.
Ar fi util ca inspectorii să fie dotați cu cititoare a barcodului de pe mijloacele de identificare și să
dispuna de calculatoare portabile cu acces la internet.
10.10 Instruirea personalului
Anual se elaborează la nivel de ANSA un Plan de instruiri unde sunt incluse instruiri cu tematici
și în domeniul identificării și trasabilității animalelor. Tematicile instruirilor se selectează astfel:
 Aprobarea unui nou act normativ;
 Modificarea legislației naționale;
 Propuneri de la medicii veterinari din teritoriu sau alte instituții interesate.
Astfel, instruirea inspectorilor din teritoriu (aproximativ 74 la număr) se efectuează de către cei 2
colaboratori ai Serviciului supravegherea identificării și trasabilității animalelor, care ulterior
petrec seminare în cascadă celorlalți inspectori sau medici veterinari de liberă practică la nivel
teritorial.
10.11 Colaborarea cu alte instituții și organizații. ANSA colaborează cu următoarele instituții:
 Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”, numit și operator național, căreia i se
deleagă, în condiţiile legii, activităţile legate de înregistrarea datelor, proiectarea, construirea,
implementarea, operarea şi întreţinerea SITA, nominalizat ca gestionar şi furnizor naţional al
mijloacelor de identificare;
 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – instituție responsabilă de elaborarea
politicilor în domeniul identificării și trasabilității animalelor.
10.12 Prioritățile controlului identificării animalelor pentru perioada 2016-2020
 Operarea modificărilor la legislația existentă pentru ameliorarea sistemului de identificare și
trasabilitate a animalelor.
 Asigurarea medicilor veterinari oficiali cu cititoare a codurilor de bară de pe mijloacele de
identificare, calculator portabil cu acces la internet.
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Capitolul 11. Sistemul de control al bunăstării animalelor
11.1. Legislaţia primară şi secundară
 HG nr. 677 din 06.06.2008 protecţia găinilor ouătoare, armonizată cu Directiva Consiliului
Europei nr.1999/74 din 19 iulie 1999,
 HG nr. 859 din 14.07.2008 criterii minime pentru protecţia porcinelor destinate creşterii şi
îngrăşării, armonizată Directiva Consiliului 91/630/CEE,
 HG nr. 1275 din 17.11.2008 privind protecţia animalelor de fermă, armonizată cu Directiva
Consiliului Europei 98/58/CE din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă.
 HG nr. 1325 din 27.11.2008 privind stabilirea cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în
scopul creşterii şi îngrăşării, armonizată cu Directiva Consiliului Europei nr.91/629/CEE,
 HG nr. 415 din 08.07.2009 privind protecţia puilor destinaţi producţiei de carne, armonizată
cu Directiva Consiliului Uniunii Europene 2007/43/CE din 28 iunie 2007
 HG 793 din 22.10.2012 protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului transpune
parţial Regulamentul (CE) 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia
animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor
64/432 CEE şi 93/119CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97;
 Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii
cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi
de bunăstare a animalelor, care asigură transpunerea titlurilor I, II, III, V, VI (capitolul II) şi
VII (capitolul I) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura
verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi
cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor;
 HG nr. 369 din 12.06.2015 protecţia animalelor în momentul uciderii transpune Regulamentul
(CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009.
11.2. Situaţia actuală. Numărul animalelor, a exploataţiilor şi a transportatorilor
ANSA este responsabilă de implementarea legislației în domeniul bunăstării animalelor la fermă,
în timpul transportării şi la sacrificarea sau uciderea animalelor, totodată verifică măsura de
aplicare de către persoanele fizice şi juridice a normelor sanitar-veterinare privind protecţia şi
bunăstarea animalelor la fermă, în timpul transportării şi la sacrificarea sau uciderea acestora.
Numărul de animale este indicat în Tabelul 8 (Cap. 10). În Registrul de stat sunt înregistrate 1173
exploatații.
Tabelul 9. Tipul și numărul exploatațiilor de animale înregistrate
Tip exploatație

Tip exploatație

Numarul

Complex de Producţie

Numarul

Fermă Mixtă (prăsilă + producţie)

24

5

Fermă de Carantină

15

3

Fermă de Prăsilă

22

Complex de Prăsilă

3

IZMV

2

Cooperativă Agricolă de
Producție

1

Punct de Inspecție la Frontieră

4

10

Centru de Colecţie
Centrul Republican
prod. a animalelor
prăsilă

de
de
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Stînă Autorizată
Tabără de Vară Autorizată

5
296

Unitate de Sacrificare

109

Fermă

577

Tabelul de mai jos indică tipul și numărul mijloacelor de transport autorizate sanitar-veterinar,
incluse in SITA.
Tabelul 10. Mijloacele de transport autorizate sanitar-veterinar
Mijloace de transport p/u următoarele
specii de animale
Bovine, ovine, porcine

Nr. mijloacelor de transport
136

Păsări şi tineret

139

Peşte viu

52

Total

327

11.3. Structura organizaţională a supravegherii
Responsabilitatea controalelor oficiale privind protecţia şi bunăstarea animalelor revine la nivel
central Secţiei sănătate şi bunăstare a animalelor din cadrul Direcţiei Supravegherea sanitarveterinară, iar la nivel local subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa alimentelor.
Secţia sănătate şi bunăstare a animalelor la nivel central este formată din 4 unităţi, iar la nivel
teritorial fiecare subdiviziune are între 8 și 20 de inspectori (total - 236). Acesti inspectori au
responsabilitatea sa controlul sănătății animalelor, precum si controlul bunăstării animalelor.
Secţia sănătate şi bunăstare a animalelor este structura la nivel central ANSA care coordonează şi
controlează activitatea de contol oficial la nivel naţional, activitatea desfăşurată în toate obiectivele
supuse autorizării sanitar-veterinar, indiferent de forma lor de organizare, inclusiv gospodării
individuale, în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor.
La moment, activitatea privind domeniul bunăstării animalelor este supravegheat și implementat
de către serviciul supravegherea identificării și trasabilității animalelor. Adițional o implicare în
acest sistem au și Posturile de Inspecție la Frontieră, care verifică starea sănătății și bunăstarea
animalelor în timpul transportarii, rampa de incărcare și descarcare, precum și respectarea altor
condiții, neglijarea cărora poate duce la refuzul inspectorului de frontiera de a admite importul de
animale.
În cadrul activităților sale, secţiile sănătate şi bunăstare a animalelor din subdiviziunele teritoriale:
 organizează activitatea de control oficial la nivel teritorial, în următoarele domenii: protecţia
animalelor în timpul transportului, protecţia animalelor de fermă, protecţia animalelor în
timpul uciderii, de la debarcare şi pînă la sîngerare inclusiv;
 analizează, soluţionează şi dispune măsurile care se impun în cazul petiţiilor din domeniul
protecţiei şi bunăstării animalelor;
 informează conducerea ANSA, cu privire la neconformităţile sau deficienţele constatate în
activitatea de control oficial;
 organizează şi monitorizeaza, controlează implementarea legislaţiei sanitare veterinare din
domeniul bunăstării animalelor;
 întocmeşte documentaţia pentru înregistrarea/autorizarea mijloacelor de transport de animale
vii;
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controlează respectarea standardelor minime privind protecţia animalelor în timpul
transportului, în timpul uciderii, şi a animalelor de fermă.

Figura 12. Structura sistemului de supraveghere privind protecţia şi bunăstarea animalelor

11.4. Metode de supraveghere şi control
Controlul se efectueaza in conformitate cu programele și planul metodologic și sunt descrise în
proceduri. Controlul bunăstrii este comasat cu cel al sănătății animalelor și se efectuează cu aceași
frecvența, daca nu parvin anumite notificări, plângeri sau alte tipuri de informații, care trebuie să
fi verificate de inspectorii ANSA.
La un control planificat, la unitate medicul veterinar oficial:
 verifică registrul de înregistrare a controalelor la unitate (controale anterioare, termene de
remediere, recontroale, copii ale prescripţiilor, ale proceselor verbale);
 completează fişa de evaluare;
 conduce controlul documentelor;
 inspectează echipamentul (de asomare, de manipulare, cupa de apa etc.), amplasarea
echipamentului, mijloacele de transport autorizate;
 întocmește actul de control, după caz a prescripţia sau procesul verbal;
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11.5. Planificarea controalelor
Controlul bunăstării animalelor se efectuează, de regulă, în paralel cu controlul sănătății
animalelor. Astfe, la nivel raional planuri separate de control nu există, iar la nivel central se
elaborează și se implementează doar Programul de control privind protecţia şi bunăstarea în
fermele de creştere a găinelor ouătoare şi a puilor destinaţi producţiei de carne. Activitatea
inspectorilor veterinari privind planificarea contoalelor în domeniul protecţiei şi bunăstarii
animalelor se efectuiază anual conform programului menționat.
Fiind elaborat la sfîrşitul fiiecărui an planul include fermele care au înregistrat mortalităţi crescute,
aceste date sunt reliefate în registrele de tratamente şi mortalităţi, evidenţe care trebuiau obligatoriu
verificate la inspecţiile anterioare.
Se planifică inspecţii la următoarele tipuri obiective: ferme, abatoare, centre de colectare, tîrguri.
Planificarea inspecţiilor se realizează ţinîndu-se cont de factori de risc cum ar fi:
 înregistrarea de mortalitati crescute;
 identificarea în anii anteriori a unor probleme de bunăstare a animalelor, inclusiv numărul
mare de procese verbale (acte de control);
 existenţa efectivelor mari de animale (pt. ferme);
 sacrificarea unui număr semnificativ de animale (pt. abatoare);
Prioritizarea controlalelor se va baza pe antecedentele unităţii de profil şi standardele de bunăstare
raportate. Prioritar se vor inspecta fermele, la care s-au identificat în anii anteriori probleme de
bunăstare a animalelor, precum şi fermele care au efective mari de animale. Se vor inspecta
proiritar toate fermele care înregistrat mortalităţi crescute (aceste date sunt reliefate în registrele
de tratamente şi mortalităţi).
11.6. Documentaţia privind supravegherea şi controlul
Documentaţia necesară pentru supravegherea şi controlul bunăstarii animalelor în ferme sunt
aplicate și completate de către inspectorii din teritoriu. Acestea sunt: procedurile specifice, fișe de
evaluare, actele de control, prescripţiile.
Procedurile specifice au ca scop stabilirea unui mod unitar de verificare a respectării normelor
tehnologice de menţinere a animalelor în ferme, realizarea unor inspecţii, obiective, eficiente şi
obligatorii, care să identifice eventualele abateri de la legislaţia în domeniul bunăstării. În cazul
unor neconformităţi depistate în unitate se completează prescripţia, unde se dau termeni de
remediere a neajunsurilor.
De asemenea, conform ordinelor ANSA s-au aprobt fişe de evaluare care sunt incluse în
procedurile specifice privind protecţia şi bunăstarea animalelor:








PS 01/01 - procedura specifică privind protecţia şi bunăstarea animalelor în exploataţii de porcine;
PS 01/02 - procedura specifică privind protecţia şi bunăstarea animalelor în exploataţii de viţei;
PS 01/04 - procedura specifică privind verificarea respectării normelor sanitar-veterinare cu referire la
protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă;
PS 01/05 - procedura specifică privind protecţia şi bunăstarea găinilor ouătoare;
PS 01/06 - procedura specifică privind protecţia şi bunăstarea puilor de carne;
PS 01/07 - procedura specifică privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului
PS 01/08 - procedura specifică privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul uciderii;
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Activitatea de control sanitar-veterinară privind bunăstarea animalelor, este raportată trimestrial
spre nivelul central ANSA de către un inspector veterinar din subdiviziunile teritoriale.
Actualmente se raportează doar situația din sectorul avicol și nu esixtă un sistem de raportare a
situației privind bunăstarea altor specii de animale. Un sistem eficient de planificare și raportate
asupra bunăstrii animalelor în republica Moldova va fi pus la punct în următorii 1-2 ani.
11.7. Resurse umane, materiale şi echipamente tehnice
Controlul oficial în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor se face prin intermediul
inspectorilor veterinari din cadrul Secţiei sănătate şi bunăstare a animalelor.
Nivel Central (SSBA)

4

Teritorial

214

Subdiviziunele teritoriale pentru siguranţa alimentelor dispun de urmatoarele resurse materiale:
hardware, software şi sisteme informatice, echipamente de birou si tehnici. Toate calculatoarele
sunt furnizate de acces la reţeaua unică de transmitere a datelor de serviciu, care este disponibil în
toate subdiviziunile teritoriale. Informaţiile bilaterale între nivelul central și teritorial se efectuează
prin tel./fax/email.
Întru verificarea respectării de către agenţii economici a cerinţelor legislaţiei naţionale privind
protecţia şi bunăstărea animalelor la ferme, inspectorii ar trebui să dispună de echipament tehnic
special: telemetru, luxmetru, detector de gaze, cronometru, care pînă în prezent nu au fost
procurate.
11.8. Sistemele informaţionale şi bazele de date
Sistemul de Identificare şi Trasabilitate al Animalelor (SITA) reprezintă unul din sub-sistemele de
bază ca parte integrantă a procesului trasabilităţii produselor de origine animală. Baza de Date a
SITA constituie Registrul de Stat al Animalelor.
11.9. Instruirea personalului
La nivel central (DSSV) instruirea personalului din Secţia sănătatea şi bunăstării animalelor se
face cu ajutorul aplicării la programele TAIEX şi cu participarea la trainingurile organizate de
BTSF (Better Training for Safer Food) şi de către OIE.
La nivel de ANSA anual se elaborează un Plan de instruiri, unde sunt incluse instruiri şi în
domeniul bunăstării animalelor. Tematicile instruirilor, de regulă, sunt denumite la aprobarea unui
nou act normativ, modificarea legislaţiei naţionale, propuneri de la medicii veterinari din teritoriu
sau alte instituţii interesate. În vederaa implementării legislaţiei naţionale în domeniul bunăstării
şi protecţiei animalelor se realizeză instruiri ale inspectorilor veterinari din cadrul Secţiei sănătate
şi bunăstare a animalelor, conform Planului de dezvoltare profesională din cadrul ANSA.
11.10. Colaborarea cu alte instituţii și organizaţii. ANSA colaborează cu următoarele instituţii:
 Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”, numit şi operator naţional, căreia i se
deleagă, în condiţiile legii, activităţile legate de înregistrarea datelor, proiectarea, construirea,
implementarea, operarea şi întreţinerea SITA, nominalizat ca gestionar şi furnizor naţional al
mijloacelor de identificare;
 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
 OIE
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11.11. Măsurile prioritate pentru bunăstarea animalelor pe perioada 2016-2020
 Stabilirea sistemului de evaluarea a riscului pentru agenții economici care urmează a fi
inspectați.
 Elaborarea programelor de planificare a inspecțiilor si a sistemului de raportare a situației cu
privire la bunăstarea animalelor.

Capitolul 12– Sistemul de supraveghere zootehnică
12.1 Legislația relevantă
 Legea nr. 412 din 27.05.1999
 Legea nr. 371 din 15.02.1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie
 Legea nr. 70 din 30.03.2006 apiculturii
 HG nr 667 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit
12.2 Exploatațiile zootehnice și efectivele de animale.
Serviciul supraveghere zootehnică din cadrul Direcție supraveghere sanitar–veterinară efectuează
monitorizarea zootehnică a exploatațiilor, inclusiv la fermele de prăsilă, ce necesită o atenție
deosebită asupra selecției, reproducției și ameliorării.
În totalul exploatațiilor zootehnice din Republica Moldova sunt incluse și categoria fermelor de
prăsilă conform ordinului Ministerului Agriculturii nr. 226 din 19.11.2013 - cu privire la
rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă și Ordinul nr. 156 din 18.07.2014 cu
privire la completarea anexei Ordinului nr. 226 din 19.11.2013.
Tabelul 11. Fermele de prăsilă divizate pe specii de animale
Numărul de
exploatații

Tipul exploatatiei

Efectivul de animale

1

Fermă de bovine

12

3482

2

Fermă de porcine

2

2987

3

Fermă de ovine

18

14976

4

Fermă de cabaline

3

169

5

Fermă de păsări

8

191000

6

Fermă de iepuri

3

3600

7

Stupină de prăsilă

2

(familii) 250

8

Fermă piscicolă

8

12.3 Structura organizațională a supravegherii.
Serviciul supraveghere zootehnică este format din 3 unități, iar în cadrul subdiviziunilor teritoriale
activează 18 inspectori în domeniul zootehniei desemnaţi pentru 2 raioane conform fişei postului,
care contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către ANSA în scopul implementării politicilor
statului şi coordonarea activităţii în acest domeniu potrivit prevederilor legislaţiei şi
reglementărilor tehnice în vigoare.
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Serviciului supraveghere zootehnică exercită monitorizarea şi supravegherea în sectorul zootehnic
asupra:
a) Selecţiei şi reproducerii animalelor:
 îndeplinirii normelor stabilite în vederea organizării activității de selecție și reproducție în
zootehnie, evidența animalelor în zootehnie;
 respectării standardelor de stat la aprecierea materialului seminal, respectării instrucțiunilor și
reglementărilor cu privire la activitatea de selecție și reproducție în zootehnie;
 respectării metodologiei și standardelor în vigoare la aprecierea categoriei calității
descendenților și productivității proprii;
 utilizării masculilor - reproducători de diferite specii de animale, autorizarea lor pentru
participare la reproducție;
 monitorizării importului/exportului resurselor zootehnice de prăsilă;
 participării, prin intermediul mass-media, la informarea populației despre măsurile de
asigurare a respectării prevederilor legislației în domeniu;
b) Respectării tehnologiilor de menţinere a animalelor:
 respectării regulilor şi parametrilor normativi la creșterea, întreținerea, nutriția și
comercializarea animalelor;
 respectării normelor tehnologice de creştere şi exploatare a animalelor la fermele zootehnice;
 exercitării controalelor respectării termenilor şi normelor păşunatului animalelor;
 monitorizării şi executării controalelor folosirii şi ameliorării resurselor furajere;
с) Dezvoltării durabile a sectorului zootehnic.
 asigurării în baza realizărilor tehnico-științifice, dezvoltării continue a zootehniei, realizării
măsurilor orientate spre sporirea productivității animalelor în toate categoriile de gospodării;
 participă la elaborarea instrucțiunilor, regulamentelor, normelor de activitate în zootehnie;
 executării hotărîrilor, deciziilor și dispozițiilor organelor ierarhic superioare și a autorităților
administrației publice referitor la problemele activității în zootehnie;
 examinării petițiilor sugestiile, observațiile și reclamațiile cetățenilor privind problemele ce
țin de competența Serviciului și întreprinde măsurile necesare.
 participării, prin intermediul mass-media, la informarea populației despre măsurile de
asigurare a respectării prevederilor legislației în domeniu;
12.4. Metodele de supraveghere și control.
Pentru supravegherea și monitorizarea în sectorul zootehnic, serviciul supraveghere zootehnică, în
baza pricipiilor Sistemului de Management al Calităţii ISO 17020 a elaborat proceduri specifice
privind verificarea respectării normelor tehnologice de menţinere a animalelor la fermele
zootehnice, care au drept scop stabilirea unui mod unitar de verificare a respectării normelor în
vigoare şi anume:
 promovarea unei strategii coerente şi integrate a controlului oficial în baza legislaţiei privind
verificarea respectării normelor tehnologice la female zootehnice;
 supravegherea şi controlul de stat a condiţiilor de creştere, nutriţie, ameliorare, selecţie,
reproducţie, protecţie şi circulaţie juridică a animalelor;
 ocrotirea ordinii de drept şi promovarea unei dezvoltări stabile şi durabile a sectorului
zootehnic;
 protecţia mediului, siguranţei publice şi animalelor în procesul exploatării şi circulaţiei
juridice interne şi internaţionale a acestora;
 stimularea cercetărilor ştiinţifice în domeniul zootehniei şi producerii nutreţurilor;
 identificarea şi înregistrarea de stat obligatorie a animalelor şi resurselor de prăsilă;
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stabilizarea unei baze solide pentru serviciul de inspecţie în vederea efectuării controalelor şi
monitorizării în domeniu, verificarea eficacității controalelor oficiale desfășurate;
Controalele sunt efectuate conform planificării lunare aprobate de conducerea subdiviziunii
teritorial pentru siguranța alimentelor, din care fac parte inspectorii zootehnici. În cadrul
programului de control și în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și
funcționare a procedurilor de inspecție, acestea pot fi:
1. Inspecții de fond:
 conform planului de activitate;
 conform cererii de autorizare a fermelor de prăsilă;
 conform petițiilor, plângerilor, sesizărilor etc.
Inspecții pe tematici restrânse:
 furajarea animalelor;
 însămânțarea artificială a animalelor;
 evidența zootehnică;
 tehnologiile de creștere;
 alte tematici specifice.
12.5. Planificarea activităților de supraveghere zootehnică.
Serviciul supraveghere zootehnică monitorizează respectarea și executarea prevederilor legislației
în domeniu. În scopul executării prevederii legislației în vigoare, Serviciului supraveghere
zootehnică exercită funcțiile în conformitate cu planul de activitate anual și lunar. Pentru realizarea
sarcinilor trasate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în subdiviziunile
teritoriale/raionale activează un număr de 18 inspectori în domeniul zootehnic, fiecare fiind
responsabil de 2 raioane.
Activitatea inspectorilor se efectuează conform planurilor anuale și lunare din cadrul
subdiviziunilor teritoriale/raionale, coordonate cu serviciul supraveghere zootehnică. Fermele de
prăsilă sunt verificate trimestrial de către inspectori, punându-se accent pe segmentul de selecție,
reproducție și ameliorare cu prezentarea ulterioară a indicilor calitativi și cantitativi privind
productivitatea animalelor.
12.6. Documentația privind supravegherea și controlul
Proceduri specifice:
 procedura specifică privind verificarea respectării normelor tehnologice de întreținere a
animalelor la fermele de bovine;
 procedura specifică privind verificarea respectării normelor tehnologice la fermele de
cabaline;
 procedura specifică privind verificarea respectării normelor tehnologice la fermele de ovine
şi/sau caprine;
 procedura specifică privind verificarea respectării normelor tehnologice de menţinere a
păsărilor la avicole;
 procedură specifică privind verificarea respectării normelor tehnologice a exploataţiilor
piscicole şi de acvacultură;
 procedură specifică privind verificarea respectării normelor tehnologice în fermele de porcine.
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Alte acte tipizate:
 Act de control - este rezultatul evaluării la unitatea zootehnică cu indicații anumitor
neconformități.
 Raportul evaluării desfășurării reviziilor de primăvară-toamnă în ramura apicolă sunt
prezentate de către grupurile de lucru instituite conform recomandărilor ANSA.
 Raport cu privire la pregătirea și desfășurarea iernatului animalelor pentru perioada
respectivă a anului, care sunt prezentate de către grupurile de lucru instituite conform
ordinului ANSA.
 Notă informativă privind indicii calitativi și cantitativi ai productivității animalelor.
 Darea de seamă - serviciul supraveghere zootehnică sistematizează și totalizează dările de
seamă prezentate de către inspectorii zootehnici din subdiviziunile teritoriale și în baza
acestora se întocmește Raportul general.
12.7. Resurse umane, materiale și echipamentele tehnice
Serviciul supraveghere zootehnică este format din 3 unitățiți la nivel central și 18 inspectori
zootehnici din subdiviziunile teritoriale.
Materialele și echipamentele tehnice necesare inspectorilor pentru efectuarea controlului sunt:
 actele legislative și normative din domeniul zootehniei;
 instrucțiuni de bonitare a animalelor;
 ruletă pentru măsurarea indicilor corporali;
 aparat de fotografiat sau telefonul de serviciu dotat cu cameră foto;
 alte echipamente.
12.8. Instruirea personalului
În vederea implementării legislației naționale se realizează instruiri ale specialiștilor din cadrul
serviciului supraveghere zootehnică conform Planului anual de dezvoltare profesională din cadrul
Agenției Naționale pentru Siguranța Animalelor, dar și în funcție de necesitățile acestora.
Instruirea inspectorilor nou-angajați se efectuează obligatoriu la fermele zootehnice cu participarea
la expozițiile de animale organizate în regiunile teritoriale sau zonale ale Republicii Moldova.
Totodată sunt practicate instruiri cu deținătorii de animale în ramură, cu explicații și consultații la
executarea legislației în zootehnie.
Scopul acestor instruirilor vizează implementarea legislației specifice și îmbunătățirea
performanțelor profesionale.
12.9. Sisteme informaționale și baze de date
 Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor
 Baza de date pentru evidența pașapoartelor în apicultură;
12.10. Măsurile prioritare pentru supravegherea zootehnică pe perioada 2016-2020
 Elaborarea în cooperare cu CIA a unui modul separat în sistem informațional e-ANSA, pentru
evidența la fermele de prăsilă, fapt ce va permite menținerea fondului genetic, îmbunătățirea
productivității și calității animalelor reproducătoare;
 Încurajarea tehnologiilor și investițiilor în utilaje moderne pentru menținerea și îmbunătățirea
nutriției animalelor, crearea condițiilor favorabile privind exploatarea animalelor;
 Implementarea programelor noi de dezvoltare profesională a inspectorilor în domeniu
zootehnic.
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Capitolul 13. Sistemul de Control al unităților de procesare a alimentelor de origine animală
13.1. Legislația relevantă. Legislația UE transpusă în cea națională
Norme sanitare veterinare aprobate in Republica
Moldova
Legea nr. 113 din 18.05 2012 cu privire la
stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale
legislaţiei privind siguranţa alimentelor
Legea nr. 221-XVI din 19.10. 2007 privind
activitatea sanitar-veterinară
Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la
controalele
oficiale
pentru
verificarea
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru
animale şi produsele alimentare şi cu normele de
sănătate şi de bunăstare a animalelor
Hotărîrea Guvernului Nr. 1408 din 10.12.2008 cu
privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare
Hotărîrea Guvernului Nr. 208 din 20.03.2013 cu
privire la aprobarea metodelor de prelevare a
probelor pentru determinarea nivelului de
micotoxine în produsele alimentare
Hotărîrea Guvernului Nr. 711 din 28.08.2014
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate
publică şi de certificare sanitar-veterinară a
importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a
colostrului şi a produselor pe bază de colostru
destinate consumului uman
Hotărârea de Guvern Nr. 661 din 13.06.2007 cu
privire la aprobarea reglementării tehnice “Miere
naturală”
Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 06.08.2008
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de înregistrare și evidență a unităţilor de
creştere a găinilor ouătoare"
Hotărârea Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008 cu
privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind comercializarea ouălor pentru consum
uman
Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25.05.2010
"Pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a
produselor alimentare"
Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22.06.2010 din
22.06.2010
“Cu
privire
la
aprobarea
Regulamentului sanitar privind contaminanţii din
produsele alimentare"
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Regulamente și Decizii ale Comunității
Europene
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie
2002

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 din 29 aprilie
2004

Directiva Consiliului Europei 2002/99/CE din 16
decembrie 2002
Regulamentul nr. 401/2006 al Comisiei din 23
februarie 2006

Regulamentul (CE) nr. 605/2010 al Comisiei din
2 iulie 2010

Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20
decembrie 2001 privind mierea
Directiva Consiliului Comunităţilor Europene
2002/4/CE din 30 ianuarie 2002

Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din
23 iunie 2008

Regulamentul Parlamentului European și
Consiliului Europei nr. 852/2004 din 29 aprilie
2004
Regulamentul Consiliului (EEC) nr.315/93 din 8
februarie 1993

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 435
din 28.05.2010 "Privind aprobarea Regulilor
specifice de igiena a produselor alimentare de
origine animală"
Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 11.10.10 „Cu
privire la aprobarea Regulilor privind metodele de
prelevare și analiză a probelor pentru controlul
oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur,
staniu anorganic, 3-MCPD și benzi(a)peren în
produsele alimentare".
Hotărârea Guvernului nr. 385 din 25.06.2009 "Cu
privire la unele măsuri pentru organizarea și
efectuarea certificării sanitar-veterinare"
Hotărârea Guvernului nr. 221 din 16.03.2009 „Cu
privire la aprobarea Regulilor privind criteriile
microbiologice pentru produsule alimentare"
Hotărîrea Guvernului nr. 782 din 01.09.10 pentru
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
prelevarea probelor oficiale de la animalele vii și
din produselor de origine animală"
Hotărîrea Guvernului nr.773 din 03.10.2013 cu
privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de
stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de
pasăre

Regulamentul Parlamentului European și al
Consiliului Europei nr.853/2004 din 29 aprilie
2004

Hotărîrea Guvernului Nr. 1112 din 06.12.2010
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de
organizare a controlului specific oficial al
produselor alimentare de origine animală
Hotărîrea
Guvernului
Nr.
298
din 27.04.2011 pentru aprobarea Normei sanitarveterinare privind măsurile de supraveghere şi
control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora
la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al
reziduurilor de medicamente de uz veterinar în
produsele de origine animală.

Regulamentul (CE) nr.854/2004/CE din 29 aprilie
2004

Hotărîrea Guvernului Nr. 1406 din 10.12.2008
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de
bovine, precum şi a produselor din carne de bovine.
Hotărîrea Guvernului Nr.435 din 28.05.2010
privind aprobarea regulilor specifice de igienă a
produselor alimentare de origine animală

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului
şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000
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Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din
28 martie 2007

Directiva Consiliului Uniunii Europene nr.
96/93/CE din 17 decembrie 1996
Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei
Comunităților Europene din 15 noiembrie 2005
Decizia Comisiei Europene nr. 98/179/CE din 23
februarie 1998

Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din
16 iunie 2008

Directiva Consiliului Europei 96/23/EEC din 29
aprilie 1996

Regulamentul (CE) nr. 853 din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

13.2. Organizarea și structura controlului oficial
Direcţia supravegherea unităţilor de producere a alimentelor de origine animală (DSPOA) este
instituită ca subdiviziune structurală autonomă, care se subordonează directorului adjunct ANSA,
având în componenţa sa următoarele structuri: i) Secţia supraveghere a unităţilor de producere
carne roşie, carne de pasăre şi ouălor pentru consum, ii) Serviciul Supravegherea unităților de
producere pește, miere și produse apicole, iii) Serviciul supravegherea unităţilor de producere lapte
şi produse lactate;
Principalele competențe ale Direcției sunt stipulate în Legea nr. 113 și Legea nr. 50 și constau în
asigurarea siguranţei biologice, chimice şi fizice a produselor alimentare de origine animală,
supravegherea şi controlul reziduurilor de medicamente de uz veterinar şi altor contaminanţi în
alimente, precum și controlul producerii alimentelor, al igienei la întreprinderile din sectorul
alimentar.
Direcția la nivel central supraveghează activitatea subdiviziunilor teritoriale pe segmentul
siguranța produselor de origine animală, prin:
 Verificarea și o supravegherea STSA privind organizarea controlului oficial în unitățile
producere/procesare produse alimentare de origine animală;
 Procesarea sistematică a informației și a rapoartelor lunare, trimestriale, semestriale și
anuale parvenite din cadrul STSA raionale/municipale.
Adițional la cele expuse mai sus, în responsabilitățile Direcției de la nivel central se mai include:
 participarea la elaborarea proiectelor de acte normative ce transpun legislaţia europeană și
a normelor sanitare veterinare care stabilesc respectarea cerinţelor sanitare veterinare;
 elaborarea procedurilor și instrucţiunilor de serviciu şi coordonarea activității de
implementare în teritoriu a actelor normative specifice
 elaborarea Planului Național de Monitorizare a Reziduurilor și a Programului naţional de
supraveghere a sănătăţii animalelor, sănătăţii plantelor şi siguranţei alimentelor de origine
animală, precum și distribuția acestora in teritoriu, monitorizarea implementării acestora și
analiza datelor parvenite cu rapoartele din subdiviziuni cu intocmire rapoartelor cifrice
lunare.
 analiza sesizările şi reclamaţiile din domeniu parvenite de la persoanele fizice sau juridice
şi aplică măsurile ce se impun;
 Comunicarea permanentă cu DG SANTE în vederea obținerii și menținerii statutului de
țară aprobată pentru export pe piața UE a produselor alimentare de origine animală.
La nivel teritorial, inspectorii din cadrul secției siguranța alimentelor (STSA) efectuează controlul
oficial (inclusiv prelevarea de probe) în domeniul siguranței alimentelor. O activitate separată este
autorizarea unităților care recepţionează, produc, colectează, depozitează și procesează materie
primă și alimente de origine animală.
Tot inspectorii la nivel teritorial sunt responsabili de implementarea prevederilor Programului
naţional de supraveghere a sănătăţii animalelor, sănătăţii plantelor şi siguranţei alimentelor de
origine animală, precum și a Planului Național de Monitorizare a Reziduurilor. Inspectorii prezintă
sistematic Direcției la nivel central ANSA rapoarte lunare, trimestriale, semestriale și anuale
privind activitatea de bază a secției siguranța alimentelor, din cadrul STSA;
Procesul de supraveghere a inspectorului include monitorizarea activității acestuia, de către
conducătorul direct (șef secție), prin raportarea sistematică a activității de autorizare a unității și
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controlul oficial a acestora. Auditarea activității unui inspector se efectuează de asemenea de la
nivel central (ANSA), de către serviciul audit de profil și direcțiile de specialitate. Calitatea
lucrului inspectorului este controlată de către șeful de secție nemijlocit sa de la nivel central prin
efectuarea controalelor comune la unități, precum și verificarea corectitudinii îndeplinirii
documentelor și actelor permisive eliberate.
Figura 13. Schema sistemului de control al siguranței produselor de origine animală

Medicii veterinari care activează în cadrul întreprinderilor de producere/procesare a alimentelor
de origine animală sunt angajați de către companie, dar sunt subordonați subdiviziunii teritoriale
ANSA. Aceștea primesc imputernicire de la subdiviziunea teritorială în scopul certificării
produselor finite pentru plasarea acestor pe piața locală. Contractul se semnează de către șeful
subdiviziunii și medicul desemnat ca perosană fizică.
Respectiv, în timpul controlului oficial, medicii veterinari oficiali din cadrul STSA verifică
activitatea medicilor veterinari împuterniciți. Periodic, medicii veterinari oficiali efectuează
instruiri pentru medicii veterinari împuterniciți de la întreprinderi, privind actualizarea legislației
în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.
Programele naționale de monitorizare a reziduurilor și a securității microbiologice. Anual
DSPOA elaborează Planul Național de monitorizare a reziduurilor, care este transmis spre
aprobare și publicare către DG SANTE pînă la finele lunii martie a fiecărui an. Planul dat include
numărul de probe ce urmează a fi aprobate pe categorii de produse. Numărul acestora, pentru
fiecare categorie de produs (miere, ouă, carne de pasăre și produse de acuacultură) în parte, este
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stabilit direct proporțional cu cantitățile produse într-o unitate administrativ-teritorială. Probele
respective se testează la prezența reziduurilor și contaminanților.
Totodată, Direcția participă la elaborarea Programului de monitorizarea și supraveghere în
domeniul sănătăţii plantelor, siguranţei alimentelor și furajelor, care prevede monitorizarea
criteriilor microbiologice în unitățile de producere/procesare a alimentelor de origine animală,
conform Hotărîrii de Guvern nr. 221 pentru aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice
pentru produsele alimentare. Programul presupune frecvența efectuării controalelor
oficiale/prelevării de probe în unitățile producere/procesare produse de origine animală, în
dependență de categorizarea acestora în urma analizei riscului.
Îndeplinirea programelor se realizează de către inspectorii din subdiviziunile teritoriale pentru
siguranța alimentelor, prin prelevarea oficială de probe și inspectarea unităților, care la rândul lor
sunt supuși auditării de la nivel central. Rezultatele neconforme privind programele date sunt aduse
la cunoștință direcțiilor de resort ANSA, cu dispunerea întreprinderii măsurilor de rigoare.
La realizarea programelor participă și laboratoarele care sunt selectate și contractate de ANSA.
Laboratorul național de referință în cadrul căruia se realizează controlul oficial privind produsele
alimentare de origine animală este Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (Chișinău), cu
filiala sa din Dondușeni.
13.3. Sistemul de alertă rapidă
În caz de notificare a unei neconformități prin intermediul RASFF, direcțiile de profil dispun,
conform competențelor, demararea anchetelor de serviciu în vederea retragerii produselor
neconforme din rețeau de comerț. O procedura există în acest sens și are ca domeniu de aplicare
notificările sistemului RASFF și actiunile, care le întreprinde autoritatea competentă în cazul
acestora, inclusiv ancheta de serviciu și închiderea notificărilor. În situații de criză la nivel de țară
sunt implicate și următoarele structuri: Centrul Național de Sănătate Publică, Serviciul Vamal,
Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Protecția Consumatorului. ANSA comunică cu acestea prin
corespondența oficială, iar după caz prin telefon și/sau e-mail.
13.4. Planurile de contingență
La moment nu este elaborat un Plan de Contingență, care ar servi drept instrument în
managementul situațiilor de criză privind produsele alimentare. Acesta însă reprezintă o prioritate
pentru urmatorii ani pentru ANSA.
13.5. Metodele de supraveghere și activitățile de control
Autorizarea și înregistrarea. În conformitate cu cu Legea nr. 221 din 19.10.2007 cu privire la
activitatea sanitar-veterinară ANSA autorizează unitățile care produc/procesează produse de
origine animală. Acestor unități li se eliberează autorizație sanitar-veterinară de funcționare pentru
tipul de activitate practicat. Actiunile exacte ale inspectorilor ANSA sunt descrise in Procedura
privind autorizarea și listarea unitătilor de procesare a alimentelor de origine animală, care
stabileste detaliat sistemul de autorizare si listare a unitatilor.
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Următoarele tipuri de unități se autorizează în actualul sistem de control:
1. Abator
2. Centru de tăiere (tranșare)
3. Depozit frigorific pentru materie prima și produse de origine animală
4. Combinat de carne
5. Unitate pentru prelucrarea cărnii şi a subproduselor din carne
6. Fabrică de conserve din carne
7. Fabrică de salamuri crude/uscate
8. Fabrică de preparate şi semipreparate culinare din carne
9. Unități de prelucrare a membranelor naturale
10. Punct (centru) de colectare a peștelui
11. Depozit frigorific pentru produse piscicole
12. Unitate de producere, prelucrare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor
piscicole
13. Centru de colectare, răcire şi depozitare a laptelui
14. Secții de tranșare și de semifabricate în cadrul magazinelor de rețea
15. Fabrică de produse lactate
16. Unitate de colectare şi de prelucrare a ouălor
17. Unitate de colectare şi de prelucrare a mierii de albine şi a altor produse apicole
Procesul de autorizarea se efectuează de către subdiviziunile teritoriale ale ANSA, în baza cererii
agentului economic. După depunerea setului de acte, unitatea este inspectată și în cazul că toate
cerințele sanitar-veterinare și de igienă sunt întrunite se eliberează autorizația într-un termen
maxim de 20 de zile, iar decizia privind autorizarea se comunică operatorului în 15 zile.
Legislația națională nu prevede expres necesitatea înregistrării unităților, dar în baza autorizațiilor
eliberate se compilează listele unităților. Începând cu anul 2016 ANSA va lista unitățile aprobate
în conformitate cu cerințele UE. Aceste liste vor fi actualizate permanent și se vor găsi pe pagina
web a agenției.
Inspecțiile la unități. Inspecțiile se realizează de către inspectorii din cadrul STSA, conform
Planului de inspecție, care este elaborat de către șeful secției siguranța alimentelor și aprobat de
către șeful Direcției STSA. Documentul conține tipul unităților ce urmează a fi inspectate, numărul
unităților, frecvența inspecției, persoanele desemnate pentru efectuarea inspecției, materialele și
echipamentul tehnic utilizat.
Inspecțiile și alte forme de control se efectuează în conformitate cu procedurile aprobate și cu
fișele de evaluare (lista acestora este expusa la p. 13.7). Fiecare ispecție se sfârșește cu semnarea
Procesului Verbal si a Fișei de Evaluare (o copie din ambele documente ramâne la unitate) si cu
raportul despre control. Originalul actelor se păstrează în subdiviziunea teritorială. Doar în cazurile
când dosarul este expediat în instanța de judecata, originalul actelor se anexează la dosar.
Prelevarea oficială a probelor. Procedurile de prelevare de probe, interpretarea rezultatelor şi
deciziile ulterioare sunt parte componentă a controalelor oficiale, acestea efectuându-se în cadrul
Planului Național de Monitorizarea a Reziduurilor și a Programului naţional de supraveghere a
sănătăţii animalelor, sănătăţii plantelor şi siguranţei alimentelor de origine animală, care prevede
monitorizarea criteriilor microbiologice în unitățile de producere/procesare a alimentelor de
origine animală.
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Prelevarea probelor se realizează de către medicii veterinari oficiali din cadrul subdiviziunilor
teritoriale pentru siguranța alimentelor, conform procedurilor specifice de prelevare a probelor.
Probele sunt manipulate şi etichetate în aşa mod încât să fie garantată valabilitatea lor legală şi cea
analitică. Procedurile privind prelevarea probelor sunt listate la p. 13.7
Măsurile în caz de non-conformitate. În cazul în care se identifică o neconformitate, DSPOA
dispune subdiviziunilor teritoriale demararea anchetelor de serviciu, cu scopul remedierii situaţiei.
Atunci când se decide asupra acţiunilor, pe care urmează să le întreprindă, subdiviziunile teritoriale
ţin cont de natura neconformării şi de antecedentele operatorului în materie de neconformităţi.
Astfel de acţiuni cuprind, după caz, următoarele măsuri:
 impunerea de proceduri sanitare sau orice alte măsuri considerate necesare pentru a asigura
siguranţa alimentelor sau conformarea cu legislaţia privind produsele alimentare;
 restricţionarea sau interzicerea introducerii pe piaţă, a importului sau exportului de produse
alimentare;
 supravegherea şi, după caz, dispunerea recuperării, retragerii şi/sau distrugerii alimentelor;
 autorizarea folosirii alimentelor în alte scopuri decît cele cărora le-au fost destinate iniţial;
 suspendarea activităţii sau închiderea totală ori parţială a întreprinderii în cauză, pînă la
înlăturarea neconformităţilor;
 suspendarea sau retragerea autorizării întreprinderii.
13.6. Planificarea controalelor
Anual la nivelul aparatului central ANSA sunt elaborate programele naționale de supraveghere si
control oficial pe toate domeniile de competență ale ANSA. Acestea sunt aprobate prin ordinul
Directorului general și distribuite în teritorii pentru executare.
Planificarea controalelor este efectuată de Șefii subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța
alimentelor (STSA). În baza programelor naționale fiecare subdiviziune elaborează planuri anual
cifrice, pentru planificarea actvităților pe întreg anul. Acestea conțin măsurile și categoriile de
unități. Ulterior în fiecare lună se elaborează planuri lunare, unde se conține tipul unităților ce
urmează a fi inspectate, numărul unităților, frecvența inspecției, persoanele desemnate pentru
efectuarea inspecției, materialele și echipamentul tehnic utilizate pentru efectuarea inspecției.
Procedura care va conține analiza riscurilor și categorizarea unităților în baza riscului este în stadiu
de elaborare și aprobare. Astfel, s-a convenit asupra periodicității inspecțiilor pe tipurilor de
unități, care poate fi văzută la p. 13.8 al prezentului document.
13.7. Documentația privind supravegherea și controlul
Lista procedurilor aprobate:
1. Procedură specifică "prelevarea probelor din carcasele de păsări pentru depistarea
Salmonella SPP.";
2. Procedură specifică "prelevarea probelor de acvacultură privind criteriile microbiologice";
3. Procedură specifică "realizarea controalelor oficiale la unităţile de producere/procesare a
produselor de origine animală";
4. Procedură specifică în cazul depistării produselor neconforme;
5. Procedură specifică de prelevare a produselor de miere naturală;
6. Procedură specifică cu privire la prelevarea probelor produselor de origine animală a
reziduurilor în ouă de consum;
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7. Procedură specifică cu privire la prelevarea probelor de origine animală, a reziduurilor din
pește și produsele de acvacultură;
8. Procedură specifică cu privire la prelevarea probelor a produselor de origine animală a
reziduurilor de carne de pasăre.
9. Procedură generală privind pregătirea inspecției la unitățile producere/procesare a
alimentelor de origine animală;
10. Procedură generală privind realizarea inspecției la unitățile producere/procesare a
alimentelor de origine animală;
Lista Fișelor de evaluare aprobate pentru inspecții:
1. Unități de producere carne roșie;
2. Unităţi de carne tocată, carne preparată, carne separată mecanic;
3. Unităţi ce produc produse din carne;
4. Unităţi de producere carne de pasăre;
5. Centre de colectare a laptelui crud materie primă independente sau integrate în cadrul
fermelor de animale producătoare de lapte;
6. Unităţi de procesare a laptelui crud materie primă sau procesare a produselor din lapte,
inclusiv a fabricilor de îngheţată;
7. Centre de ambalare ouă (EPC);
8. Unităţi de procesare ouă (LEP şi EPP);
9. Ambarcaţiuni de pescuit şi/sau transport peşte;
10. Unităţi de prelucrare a peştelui şi produselor din pescuit;
11. Aplicarea programului HACCP în unităţile de producere a alimentelor de origine animală;
12. Depozite și centre de ambalare;
13. Depozite și centre de reambalare;
14. Unităţi de procesare a mierii de albine si a altor produse apicole
Sistemul de raportare. Inspectorii elaborează rapoarte cu privire la rezultatele controalelor oficiale
pe care le efectuează, acestea incluzând descrierea scopului controlului oficial, metodele de control
aplicate, rezultatele controlului oficial şi, după caz, măsurile pe care operatorul din sectorul
alimentar, ce a fost supus controlului, trebuie să le execute.
Rapoartele cu privire la rezultatele controalelor oficiale sunt înregistrate și prezentate șefului
Secției siguranța alimentelor, care, respectiv, le analizează și le comasează. Anual la începutul
anului subdiviziunea raportează către nivelul central despre activitățile implementate în anul
precent. În acest sens se elaborează un ordin semnat de Directorul general al ANSA.
Operatorii de asemenea sunt implicați în sistemul de raportare. Cel puţin în situaţiile de
neconformitate cu legislaţia, inspectorii transmit operatorului vizat o copie a raportului privind
rezultatele controlului. Operatorii din sectorul alimentar au dreptul să conteste deciziile conţinute
în rapoartele organului de control în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din
10 februarie 2000.
Din rapoartele parvenite din subdiviziune, următoarea informație este colectată:
 lista unităților de producere/procesare a alimentelor de origine animală
 lista unităților de producere/procesare cu drept de import/export a produselor de origine
animală
 numărul controalelor oficiale efectuate;
 obiectele autorizate;
 autorizații sanitar-veterinare de funcționare eliberate/extrase;
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nr. actelor și prescripțiilor întocmite;
evidența proceselor-verbale, materialele expediate în instanța de judecată,
numărul și suma amenzilor;
nr. animalelor abatorizate, inclusiv prin abataj sanitar;
expertizele sanitare veterinare efectuate;
nr. bolilor infecțioase și parazitare depistate;
cantitatea de carne și subproduse nimicită;
cantitatea de carne și subproduse prelucrate;
evidența realizării planului național de monitorizare a reziduurilor;

13.8. Tipul unităților și frecvența inspecțiilor
Tabelul 12. Tipul unităților de procesare a alimentelor de origine animală și frecvența
inspecțiilor
N/d
1.

2.

Tipul unității

Numărul unităților Periodicitatea
inspecțiilor

Unităţile de procesare a laptelui crud materie
primă sau procesare a produselor din lapte,
inclusiv a fabricilor de îngheţată

23

Centre de colectare a laptelui crud materie primă

trimestrial

anual
677

3.
4.

Unităţi de producere/procesare carne și produse
din carne
Abatoare și centre de sacrificare

trimestrial
76
trimestrial
142

5.

Centre de ambalare ouă

semestrial
26

6.

Unități producere/procesare

trimestrial

pește și produse piscicole

18

7.

Depozite frigorifice

109

semestrial

8.

Unități colectare și procesare miere de albine

18

semestrial

9.

Piețe agro-alimentare

77

trimestrial

13.9 Certificarea oficială a producției
Toate produsele alimentare de origine animală destinate consumului uman sunt supuse certificării
sanitar-veterinare. Certificarea sanitar-veterinară oficială pentru piața locală cuprinde efectuarea
controlului veterinar, a investigaţiilor de laborator şi a altor măsuri sanitar-veterinare pentru
stabilirea inofensivităţii produselor de origine animală în vederea protecţiei sănătăţii publice, cu
eliberarea certificatelor sanitar-veterinare corespunzătoare de către medicii veterinari oficiali.
În cazul când unitatea de procesare are un volum mare de operațiuni, eliberarea certificatelor
sanitar-veterinare se face de către medicul veterinari de liberă practică împuternicit de ANSA.
Ultimii pot elibera certificate doar pentru piața locală. Certificatele sanitare-veterinare pentru
export se eliberează doar de către medicii veterinari oficiali desemnaț din cadrul subdiviziunilor
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teritoriale pentru siguranţa alimentelor și coordonați cu direcția corespunzătoare de la nivelul
central ANSA. Certificatele au forma F2.
Dreptul de semnătură este acordat medicilor veterinari oficiali și celor de liberă practică
împuterniciți conform Hotarârii Guvernului nr. 385 din 25.06.2009. Astfel, în fiecare an se
elaborează un ordin, semnat de directorul general ANSA prin care se aprobă lista și specimenul
semnăturilor tuturor inspectorilor ANSA, care au drept de semnătură pe centificatele sanitarveterinare. Printr-un ordin similar se acordă dreptul la semnătură și pentru medicii veterinari de
liberă practică împuterniciți.
13.10. Resursele umane, echipamente tehnice
La nivel central, Direcţia supravegherea unităţilor de producere a alimentelor de origine
animală are efectiv uman de 9 persoane. În cadrul Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța
alimentelor activează 74 medici veterinari oficiali, responsabili de domeniul dat.
Controlul oficial privind produsele alimentare de origine animală se realizează în laboratorul
național de referință - Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (Chișinău), cu filiala sa din
Dondușeni. Auxiliar, la îndeplinirea Planurilor de monitorizare, ANSA contractează laboratoare
de peste hotare (România): Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară și Laboratorul
Sanitar Vaterinar și pentru Siguranța Alimentelor.
Adițional ANSA deține în o serie de laboratoare de expertiză sanitar-veterinară amplasate în
diferite localități. Comercializarea produselor alimentare de origine animală se permite numai în
pavilioanele specializate ale pieţei şi cu certificate (bon de expertiză sanitar-veterinară) eliberate
de aceste laboratoare, în urma efectuării expertizei sanitar-veterinare a produselor.
Privind echipamentele tehnice, inspectorii în teritoriu dispun de haine de protecție, mănuși, bahile
pentru inspectarea unităților și prelevarea probelor, instrumente de măsurare (termometre,
psihrometre, nitratomere, sonde) și mijloace de transport (automobile). De asemenea pentru
prelevarea probelor în cadrul Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor sunt repartizate
fiecărei bubdiviziuni containere și sigilii pentru probele prelevate.
13.11. Instruirea personalului
Anual DSPOA întocmește și prezintă Direcției Resurse Umane Planul Anual de instruiri al
colaboratorilor direcției și al personalului subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța
alimentelor. Acesta reiesă din planul multianual de instruiri al ANSA. Totodată colaboratorii
direcției și personalul din cadrul STSA participă la training-uri, seminare, workshop-uri
organizate de către diverse structuri naționale și internaționale, în domeniul siguranței
alimentelor.
13.12. Sisteme informaționale și baze de date
Direcția urmează să aibă acces la următoarele baze de date:
1. Sistemul informaţional rapid de alertă RASSF, care va face legătura între Agenţie şi
autorităţile sanitar-veterinare, pe de o parte, şi alte autorităţi ce au competenţe în domeniul
siguranţei produselor de origine animală de orice fel, pe de altă parte;
2. Registrul Digital Agricol;
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13.13. Cooperarea cu alte instituții și organizații
În activitatea sa, Direcția supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine
animală cooperează pe intern cu alte direcții ale Agenției, iar pe extern cu diverse entități
naționale și internaționale cu activități tangențiale în domeniul siguranței alimentelor
(Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, Centrul Național de
Sănătate Publică, Agenția Protecției Consumatorului, DG SANTE, OIE, EFSA, etc.).
13.14. Prioritățile controlului oficial și obiectivele strategice pentru sistemul de siguranță a
alimentelor de origine animală în perioada 2016-2020
 Ameliorarea și eficientizarea controlului prin elaborarea și actualizarea cadrului
operațional și de reglementare, organizarea de instruiri cu persoanele responsabile din
cadrul structurilor teritoriale în domeniul siguranței alimentelor, igienei și expertizei
produselor de origine animală.
 Stabilirea unui sistem de actualizare permanentă a listelor unităților autorizate.
 Elaborarea procedurilor:
o privind analiza riscurilor si categorizarea unităților,
o privind controlul oficial,
o privind masurile în cazul produselor neconforme.
Implementarea
sistemului de categorizare a unităților în baza analizei riscurilor.

 Implementarea a Programului național de supraveghere a sănătății animalelor, sănătății
plantelor şi siguranței alimentelor de origine animală în vederea prelevării numărului suficient
de probe și analiza lor în laborator.
 Sporirea nivelului profesionist al inspectorilor și dotarea inspectorilor cu ustensile pentru
prelevarea probe.
 Elaborarea planurilor de contingență.
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Capitolul 14. Sistemul de control al unităților de procesarea a alimentelor de origine nonanimală.
14.1. Legislația în vigoare
 Legea nr. 113 din 18.05 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerințelor generale ale
legislației privind siguranța alimentelor
 Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității
cu legislația privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi
de bunăstare a animalelor
 Legea nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare parțial reflecta Regulamentul (CE)
nr. 178/2002)
 HG nr.1191 din 23.12.2012 privind aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele
maxime admisibile de reziduuri ale preparatelor de uz fitosanitar și fertilizanți din, sau de pe
produsele alimentare și hrana de origine vegetală (transpune parțial Regulamentul (CE) nr.
396/2005)
 HG nr.5 20 din 22.06.2010 privind aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții
din produsele
 HG nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine
vegetală
 HG nr. 1004 din 25.10.2010 cu privire la aprobarea metodelor de prelevare a probelor pentru
controlul oficial al reziduurile de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală
 HG nr. 412 din 25.05.2010 privind aprobarea regulilor generale de igienă a produselor,
 HG nr. 934 din 15.08.07 privind instituirea sistemului automatizat „Registrul de stat al apelor
minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”
 Reglementările Tehnice pentru: Fructe și legume uscate, Fructe de culturi nucifere, Ciuperci.
Produse din ciuperci, Cafea. Extracte de cafea și de cicoare. Ceaiuri, Gemuri, jeleuri,
dulcețuri, piureuri, Măsline de masă, Uleiuri vegetale comestibile, Produse pe baza de grăsimi
vegetale, Făină, grișul și tărâța de cereale, Grâul, orzul, ovăzul, secara, porumbul și sorgul,
Oțeturi și acid acetic de uz alimentar, Produse de cofetărie, Produse de panificație și paste
făinoase, Sucuri și anumite produse similare destinate consumului uman, Fructe și legume
proaspete destinate consumului uman ca atare, Zahăr.
14.2 Organizarea și structura sistemului de control
ANSA prin intermediul structurilor teritoriale pentru siguranța alimentelor (STSA) efectuează
controalele oficiale în unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie
produse de origine vegetală.
Direcția supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală (DSUPAOV)
asigură implementarea sistemului de control la unitățile de producere a alimentelor de origine
vegetală, și anume:





elaborează proceduri şi instrucțiuni tehnice în domeniul igienei şi expertizei produselor de
origine vegetală din unitățile corespunzătoare, inclusiv în domeniul expertizei prin examen de
laborator a produselor de origine vegetală;
monitorizează aplicarea cadrului legal pentru funcționarea unităților prin organizarea
inspecțiilor comune cu inspectorii din subdiviziunile teritoriale,
elaborează și coordonează implementarea Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire şi
control și a Programului de monitorizarea a reziduurilor de pesticide și a conținuturilor de
nitrați.
elaborează procedurile de control oficial (inspecție) specifice pentru fiecare tip de unitate,
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analizează datele tehnice transmise din teritoriu referitoare la rezultatele acțiunilor de
supraveghere în domeniul igienei și expertizei alimentelor de origine vegetală;
îndrumă activitatea tehnică a structurilor subordonate care realizează controlul oficial prin
instruiri, inspecții comune și distribuția programelor de monitorizare și control.
analizează periodic rapoartele de activitate primite din partea STSA şi propune măsuri pentru
îmbunătățirea activității acestora;

Direcția supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală la nivel teritorial
este reprezentată de inspectorii din cadrul secțiilor pentru siguranța alimentelor care fac parte din
Direcțiile raionale/municipale pentru siguranța alimentelor. Numărul de inspectori fluctuează între
60 și 70 de persoane, care sunt responsabile de siguranța alimentelor de origine non-animală în
domeniile de producere/procesare și în comerțul acestor tipuri de alimente. În special inspectorii:









elaborează planurile și graficele de efectuare a controlului oficial la unitățile din teritoriu, care
sunt bazate pe programele naționale,
controlează modul de respectare a cerințelor de funcționare ale unităților în cadrul
controlului oficial, îndeplinind fișele de evaluare corespunzătoare pentru fiecare tip de unitate
(aprobate prin ordinul ANSA nr. 78 din 2013.
monitorizează respectarea cerințelor HACCP și a autocontrolului în domeniul siguranței
alimentelor de origine vegetală, precum şi calitatea lor;
actualizează, permanent, baza de date (in format Excel) cuprinzând unitățile care fabrică
produsele de origine vegetală,
prelevă probe de produse alimentare de origine vegetală în vederea implementării
Programului de supraveghere, prevenire şi control în domeniul igienei şi expertizei produselor
de origine vegetală și Programului de monitorizarea a reziduurilor de pesticide și a
conținutului de nitrați (lista procedurilor se conține la p. 13.3)
stabilesc măsurile necesare la constatarea neconformităților produselor alimentare, şi dispun
măsuri pentru remedierea deficiențelor conform legislației în vigoare;
prezintă rapoarte către nivelul central al ANSA privind efectuarea controalelor oficiale în
domeniul siguranței alimentelor de origine vegetală.
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Figura 14. Sistemul de control al unităților de procesarea a alimentelor de origine nonanimală

Laboratoarele care sunt implicate în implementarea Programelor de supraveghere și control oficial
a produselor alimentare de origine vegetală sunt contractate de către ANSA în baza licitațiilor
publice. Cerința obligatorie a laboratoarelor este acreditarea pentru standardul ISO 17025.
14.3 Metodele de control și supraveghere. Sistemul de raportare.
Inspecția. În actualul sistem de control se utilizează inspecțiile, prelevarea de probe și certificări
ale produselor. Controalele oficiale în domeniul siguranței produselor alimentare de origine
vegetală sunt realizate de inspectorii subdiviziunilor teritoriale. Inspectorii anual sunt instruiți în
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vederea prelevării probelor de produse alimentare de origine vegetală în scopul determinării
contaminanților, reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați. Probele prelevate sunt sigilate
și se completează procesul verbal de prelevare, ca mai apoi să fie transportate la laborator.
Inspectorii la efectuarea controalelor oficiale la unitățile de producere a alimentelor de origine
vegetală verifică respectarea legislației din domeniul siguranței alimentelor pe întregul lanț
tehnologic, în acest sens sunt utilizare procedurile și fișele de evaluare. În cadrul controlului se
verifică implementarea sistemului HACCP și a sistemului de autocontrol al operatorului economic,
care trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 să fie proiectat pentru o perioadă de cel puțin un an,
 să specifice tipul pericolului monitorizat din şi de pe produse alimentare
 să specifice tipul produselor alimentare care sunt monitorizate
 să conțină date cu privire la: procedura de prelevare utilizată, strategia de prelevare utilizată,
referențialul care se aplică la interpretarea rezultatelor de laborator,
 capacitate de stabilire şi implementare a măsurilor corective în caz de neconformitate.
În urma controalelor se îndeplinește actul de control, iar în cazul depistărilor neconformităților se
îndeplinește și prescripția. În cazul când deficiențele nu sunt eliminate se completează Proces
verbal de contravenție și ulterior se poate ajunge la suspendarea activității întreprinderii prin
decizia instanței de judecată.
Înregistrarea unităților. ANSA elaborează liste ale operatorilor, care sunt de uz intern (pentru
supraveghere si monitorizare). Procedura legală se află în proces de elaborare și va fi introdusă
prin operarea modificărilor la Legea nr. 50/2013 privind controalele oficiale în domeniul
alimentar.
Actualmente se înregistrează unitățile din întreg lanțul alimentar, activitățile cărora dețin de
cerințele HG nr. 412 din 25.05.2010 privind aprobarea regulilor generale de igienă a produselor
alimentare. Agenții/operatorii se înregistrează în urma evaluării la conformitatea respectării
legislației din domeniul siguranței alimentelor efectuate de inspectorii STSA municipale/raionale.
Certificarea. Produsele alimentare de origine non animală plasate pe piaţă, în al căror proces de
producere, de transportare şi de depozitare s-au utilizat produse de uz fitosanitar şi/sau fertilizanți,
trebuie să corespundă normativelor sanitare, confirmate prin certificatul de inofensivitate.
Certificatul de inofensivitate se eliberează în baza raportului de încercări eliberat de laboratorul
acreditat. Indicatorii testați sunt stabiliți de inspectorul ANSA în dependență de produs și de
tratamentele la care au fost supus produsul. Astfel, inspectorii din domeniul non animal prelevă
probă de produse de origine non animală din fiecare lot omogen de produs. Proba este sigilată și
se completează procesul verbal de prelevare care însoțește proba la laborator. Un exemplar de
proces verbal rămâne la agentul economic.
Certificatul de inofensivitate se eliberează doar în cazurile când laboratorul dat un rezultat negativ
privind prezenta anumitor pesticide în produs. Plata pentru perfectarea certificatului este de 15 lei,
efectuată de operator. Tot operatorul achită și costurile examenelor de laborator în procesul de
certificare. Totodată certificatul de inofensivitate se eliberează și la exportul produselor în cazul
solicitării din partea țării importatoare.
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Tabelul 13. Tipul unităților de procesare a alimentelor de origine non-animală și frecvența
inspecțiilor
Nr
Tipul unității supuse supravegherii
Numărul de
Nr de inspecții
unități existente
pe an
1
Unități de vinificație
75
2
2
Unități de fabricare a berii
6
2
3
Unități de îmbuteliere a apei
7
1
4
Unități de fabricarea sucurilor
5
2
5
Unități de îmbuteliere a băuturilor răcoritoare
7
2
6
Unități de morărit
175
1
7
Unități de fabricare a pâinii
186
2
8
Unități de fabricare a pastelor făinoase
4
2
9
Unități de patiserie și cofetărie
59
3
10
Unități de fabricare a produselor din cacao,
5
2
ciocolată și produse zaharoase
11
Unități de depozitare păstrare cereale
15
1
12
Unități de prelucrare a fructelor și legumelor
70
2
inclusiv depozitele
13
Unități de prelucrare a uleiurilor vegetale
110
2
14
Unități de fabricare a zahărului
5
1
TOTAL
729
Prelevarea de probe. Probele sunt prelevate de către inspectorii Subdiviziunilor Teritoriale pentru
Siguranța Alimentelor, conform procedurilor de prelevare a probelor în scopul realizării
Programului de Monitorizare și Supraveghere în domeniul sănătății plantelor și siguranței
alimentelor de origine non animala, care se aprobă anual prin ordinul Directorului general al
ANSA. Probele vor fi supuse analizelor de laborator în laboratoarele desemnate.
În scopul implementării ambelor programe sunt prelevate în jur de 1500 – 2000 probe de produse
alimentare de origine non animală.
Limitele maxime admisibile pentru contaminanți sunt stipulate în Hotărîrea Guvernului nr. 520
din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele
alimentare. Nivelul maxim de aditivi alimentari în produse alimentare este prevăzut în Hotărîrea
Guvernului nr. 229 din 29.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii
alimentari.
Cel mai des probele sunt supuse la analize de laborator pentru următorii indicatori:












Alcool metilic
Sulfiți
Acesulfam (E 950)
Benzoați (E 210...)
Tartrazina (E 102)
Cupru
Cadmiu
Fumoizine
Deoxinivalenol
Ocratoxina A
Aflatoxine
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Raportarea. Subdiviziunile teritoriale comasează datele privind controalele oficiale efectuate de
inspectori în subdiviziuni și expediază rapoarte lunare la nivelul central al ANSA. Aceste rapoarte
includ mai multe date și informații precum numărul de unități inspectate, numărul de analize de
laborator efectuate, numărul de certificate de inofensivitate eliberate. Adițional a fost elaborat un
sistem de raportare online, care este relativ simplu și permite inspectorilor din teritorii să introducă
datele despre fiecare probă prelevată și expediată la laborator.
Ulterior toate aceste date se comasează și se utilizează pentru planificare și luarea deciziilor. În
fiecare an până la 1 februarie se elaborează un raport anual general pe aenție cu privire la
controalele oficiale în domeniul siguranței alimentelor de origine non animală.
14.4. Planificarea controalelor
La nivel național în domeniul procesării/producerii alimentelor de origine non-animală controalele
sunt planificate în cadrul a doua planuri naționale: Programul de supraveghere, prevenire şi control
în domeniul igienii şi expertizei produselor de origine vegetală și Programul de monitorizarea a
reziduurilor de pesticide și a conținuturilor de nitrați.
Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranței alimentelor de origine vegetală
prevede și ține cont de mai multe aspecte legate de siguranța alimentelor, în special de:
 Tipul pericolului (alergeni, contaminanți, aditivi şi substanțe interzise, reziduuri de pesticide)
 Domeniile de activitate ale unităților
 Locul de desfășurare a controlului (unitate de producție, depozit, etc.)
 Etapa din lanțul alimentar unde se realizează controlul
 Frecvența controalelor
 Personalul responsabil de efectuarea controalelor
 Tipul produselor prelevate
 Procedura de prelevare a probelor
 Procedura utilizată pentru analiza de laborator
 Condiții specifice de desfășurarea a controlului și modul de acoperire a costuri
 Procedura de contestare a rezultatelor controalelor oficiale
 Procedura în cazul apariției unei suspiciuni.
Anual DSUPAOV elaborează planurile cifrice de implementare a Programului de supraveghere,
prevenire şi control în domeniul siguranței alimentelor. Planurile cifrice sunt elaborate pentru
fiecare STSA în parte. Acestea conțin tipul produsului supus controlului, denumirea indicatorului
verificat, locul de prelevare, numărul de investigații și proveniența produsului autohton sau import.
Planurile cifrice sunt compuse din mai multe secțiuni. Secțiunile planului sunt:








Controlul oficial al contaminanților în produsele de origine vegetală;
Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare
Controlul oficial al aditivilor/substanțelor interzise în produsele alimentare
Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactivă a produselor alimentare
Controlul oficial al produselor alimentare de origine vegetală modificate genetic;
Controlul oficial al vinului, berii, băuturilor alcoolice și slab alcoolice;
Controlul oficial al conținutului de fier și acid folic în făină și produse de panificație.

Totodată, DSUPAOV elaborează planurile cifrice în scopul implementării Hotărîrii Guvernului
Nr. 567 din 16.07.2014 cu privire la aprobarea Programului național de monitorizare a
reziduurilor de pesticide şi a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală
73

pentru anii 2015-2020. Planurile cifrice sunt aprobate prin ordinul Directorului general al ANSA.
Criteriile care stau la baza elaborării Planurilor Cifrice includ: numărul operatorilor economici
înregistrați, numărul si capacitatea depozitelor, disponibilitatea sezoniera, volumul importurilor,
notificările rezultatelor analizelor de laborator privind depășirile limitelor maxime admise/dozelor
maxime admise/ din anii precedenți.
14.5 Agricultura ecologică
Agricultura ecologică a început să fie dezvoltată în Republica Moldova din anii 2000. În anul
2005, a fost aprobată Legea nr. 115 cu privire la producția agroalimentară ecologică, iar ulterior a
fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 149/2006 pentru implementarea legii menționate. În anul
2014 în Moldova erau 60 de producători care practicau agricultura ecologică, iar în 2015 au fost
înregistrate adițional 26 de cereri pentru a intra în circuitul agroalimentar ecologic.
Cadrul legal stabilește principiile producerii și regulile de certificare, care sunt ajustate
Regulamentului CE nr. 2092/91 privind modul de producție agricolă ecologică şi indicațiile de
producere agroalimentare, cu toate completările până la data de 1 iunie 2005, şi Regulamentului
CE nr.1804/1999, ce suplimentează Regulamentul CE nr.2092/91 pentru a include producția
animalieră
Operatorii care produc, procesează, importă, exportă şi/sau comercializează produse
agroalimentare ecologice au obligația să prezinte anual Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare date cu privire la activitatea sa și să se supună controlului efectuat de organismul de
inspecție şi certificare ales de operator, dintre cele acreditate, în modul stabilit, şi autorizate de
Ministerul Agriculturii.
Inspecția şi certificarea producției agroalimentare ecologice se efectuează de către persoane
juridice din sectorul public sau privat acreditate şi autorizate în conformitate cu prevederile Legii
nr.186 din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformității produselor si în temeiul
prevederilor art. 4 al Legii nr.115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară
ecologică. În scopul autorizării organismelor de inspecție şi certificare, se constituie în cadrul
Ministerului, prin ordinul ministrului, Comisia de autorizare a organismelor de inspecție şi
certificare.
Organismele care solicită autorizarea ca organisme de inspecție şi certificare trebuie să
îndeplinească mai multe condiții printre care:
-

-

să dețină experiență de inspecție
să dispună de un laborator propriu acreditat în Sistemul Național de Asigurare a
Conformității Produselor, sau să aibă un contract de colaborare cu un astfel de laborator,
pentru a executa toate analizele şi determinările utile pentru controlul şi certificarea
produselor agroalimentare ecologice;
să dispună de personal calificat pentru efectuarea inspecției.
să fie independente de toate pârțile implicate, imparțiale şi integre.
să satisfacă în totalitate exigențele stabilite de standardele Republicii Moldova SM EN
45011:2002 şi SM EN 45004:2002;
să lucreze în conformitate cu regulile şi normele în vigoare naționale şi comunitare din
domeniu.
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Ministerul atribuie fiecărui organism de inspecție şi certificare autorizat un cod de identificare,
acordat ca urmare a înregistrării acestuia în Registrul organismelor acreditate. Ministerul exercită
funcția de control şi supraveghere a activității organismelor de inspecție şi certificare autorizate
Organismul de inspecție şi certificare face cel puțin o dată pe an un control la fața locului al unității
de producție şi/sau de procesare, precum şi a altor spaţii. Cu ocazia acestui control se pot preleva
probe pentru a se determina dacă sunt utilizate produse sau tehnici de producție care nu sunt
autorizate în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Regulamentul privind metodele
şi principiile producției agroalimentare ecologice. Probele se prelevă şi pentru a se determina
eventualele contaminări cu produse neautorizate. Aceste prelevări sunt obligatorii în cazul în care
se presupune utilizarea de produse neautorizate. Organismul de inspecție şi certificare întocmește
un raport după fiecare control, contrasemnat de responsabilul unității (fermei) respective.
Organismul de inspecție şi certificare acordă dreptul operatorilor ca produsul să fie comercializat
cu referință la modul de producție ecologic.
14.6. Controlul Organismelor Modificate Genetic
Activitățile de obținere, testare, producere, utilizare şi comercializare a organismelor modificate
genetic (OMG) prin tehnicile biotehnologiei moderne, reglementate de Legea nr. 755/2011 privind
securitatea biologică, se autorizează de Comisia Națională pentru Securitate Biologică. Comisia
națională se compune dintr-un număr de 13 membri, iar funcțiile de președinte şi de secretar al
Comisiei naționale este executată de reprezentanții Ministerului Mediului.
Introducerea pe piață a organismelor modificate genetic şi/sau a produselor rezultate din astfel de
organisme se face numai în baza autorizației eliberate de Comisia națională.
Se consideră că produsul conține organisme modificate genetic sau produse rezultate din astfel de
organisme în cazul în care conținutul acestor organisme este de cel puțin 1%, iar pentru semințe de 0,3%, din masa totală a produsului.
ANSA are competențe de control asupra produselor alimentare în privința nivelului de organisme
genetic modificate. La importul produselor de origine animală operatorii trebuie să prezinte
buletine de analize de la laboratoare acreditate care să demonstreze lipsa OMG, iar în scopul
obținerii certificatelor de calitate a semințelor, operatorii depun o declarație pe propria răspundere
că semințele nu conțin OMG.
Actualmente Moldova nu are un laborator acreditat care ar determina nivelul de OMG în materie
prima și în produsele alimentare. Doar în anul 2016 au fost introduse prelevările de probe pentru
determinarea nivelului de OMG și analizele se vor efectua la un laborator din afara țării.
14.7 Proceduri, instrucțiuni și ghiduri documentate
Direcția supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală are elaborate și
aprobate următoarele proceduri, instrucțiuni și ghiduri documentare:
1. Procedura privind prelevarea probelor la conținutul de nitrați și al reziduurilor de pesticide din
plante și produse alimentare de origine vegetală, aprobată prin Ordinul Directorului general
nr. 46 din 05.06.2013
2. Procedură cu privire la aprobarea metodelor de prelevare pentru determinarea nivelului de
micotoxine in produsele alimentare de origine vegetala aprobată prin Ordinul Directorului
general nr.160 din 08.10.2013
3. Procedurile de evaluare pentru siguranța alimentelor a operatorilor din businessul alimentar
aprobată prin Ordinul Directorului general nr.78 din 08.07.2013.
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4. Instrucțiunile cu privire la organizarea activității de certificare a produselor alimentare de
origine vegetale destinate exportului aprobată prin Ordinul Directorului general nr.58 din
17.06.2013
5. Instrucțiune de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă și
produse agroalimentare de import aprobată prin Ordinul Directorului general nr.62 din
10.03.2014
6. Ghid privind implementarea principiilor HACCP în unitățile care produc produse alimentare
de origine non-animală
Totodată Direcția supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală lucrează
la elaborarea următoarelor proceduri:
1. Procedura cu privire la aprobarea metodelor de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul
oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren
în produsele alimentare
2. Procedura de control oficial a unităților de producere a alimentelor de origine vegetală
3. Revizuirea procedurii de înregistrare oficială pentru siguranța alimetelor a operatorilor din
lanțul alimentar.
14.8 Resursele umane, echipamentele tehnice.
Direcția supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală este reprezentată
la nivel teritorial de 65 de inspectori, la nivel central în Direcție activează 7 angajați. Personalul
din teritoriu dispune de minimumul necesar de echipament tehnic pentru îndeplinirea sarcinilor de
serviciu (echipament de birou, automobile, etc.)
14.9 Instruirea personalului implicat în controlul oficial
Anual DSUPAOV contribuie la elaborarea și implementarea Planul anual de dezvoltare
profesională a inspectorilor, care se aprobă de către Directorul general. Toți inspectorii din
subdiviziuni participă la instruiri interne, organizate în cadru acestui plan. Instruirile durează în
mediu 8 ore. Tematicile mai des incluse în program sunt:
1. Procedura de control oficial în domeniul siguranței produselor alimentare de origine vegetală.
2. Implementarea Programului de monitorizare a reziduurilor de pesticide și nitrați în produse
de origine vegetală.
3. Legislația UE în domeniul controlului și monitorizării contaminanților în produse alimentare
4. Certificarea produselor alimentare de origine vegetală la indicii de inofensivitate.
5. Eficientizarea procedurii de raportare online și de sistematizare a informației cu privire la
activitatea STSA în domeniul siguranţei produselor de origine vegetală.
14.10 Cooperarea cu alte instituții ,organizații.
Cooperarea cu alte instituții competente în domeniul siguranței alimentelor se manifestă în felul
următor:




Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ,Ministerul economiei, Ministerul Sănătății și
alte ministere - elaborarea , avizarea, implementarea actelor legislative în domeniul siguranței
alimentelor.
Agenția pentru protecția consumatorului- activități comune, schimb de informații în procesul
efectuării controalelor oficiale, examinării petițiilor etc.,
Institutul național de standardizare și metrologie – avizări ale standardelor, instrucțiunilor,
rețetelor tehnologice etc.,
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Ministerul Mediului- coordonări, avizări de proiecte de legi, implementări în domeniul
organismelor modificate genetic, protecția plantelor și solului, etc,.
Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice activități comune, schimb de informații
în procesul efectuării controalelor oficiale, examinării petițiilor etc.

14.11 Sisteme informaționale, baze de date și registre
1. Registru unităților din domeniul producerii alimentelor de origine non-animală evaluate.
2. Registru certificatelor de inofensivitate eliberate;
3. Baza de date a probelor prelevate pentru programe
14.12 Activități prioritare pentru a fi incluse în PNMAC 2016-2020
 Elaborarea procedurii de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor a operatorilor din
domeniul alimentar,
 Elaborarea procedurii generale de control oficial în domeniul siguranței alimentelor,
 Elaborarea procedurii de evaluare și evitare a riscurilor în unitățile din domeniul alimentar,
 Instruiri în scopul implementării procedurilor menționate mai sus,
 Instruiri în domeniul controlului respectării cerințelor de calitate pentru legume și fructe
proaspete (pentru export și pentru piața locală),
 Dotarea inspectorilor cu echipamente necesare pentru prelevarea probelor.
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Capitolul 15. Sistemul de control al unităților de comerț si alimentație publică
15.1. Legislația în vigoare
Legislația cu cel mai înalt grad de relevanță pentru sistemul de control al unităților de comerț și
alimentație publică este listată mai jos.
 Legea nr. 113 din 18.05 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerințelor generale ale
legislației privind siguranța alimentelor
 Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității
cu legislația privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate
şi de bunăstare a animalelor
 Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior;
 Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
 Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare
 HG nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică
 HG nr. 412 din 25.05.2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor
alimentare
 HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor
alimentare de origine animală
 HG nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de organizare a
controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animal
 HG nr. 221 din 19.10.2007 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice
pentru produsele alimentare
 HG nr. 996 din 20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor
alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj
 HG nr. 1300 din 30.12.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea
fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor)
nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi
nimicirea produselor (proceselor, serviciilor
 HG nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind
contaminanții din produsele alimentare
 HG nr. 921 din 08.12.2011 privind desfășurarea comerțului cu amănuntul
15.2. Organizarea și structura sistemului de control
La nivel central Direcția Supravegherea comerțului, distribuției și consumului produselor
alimentare (în continuare DSCDCPA) este compusă din 6 persoane și constă din Serviciul
supravegherea comerțului și distribuției cu produse de origine animală și Serviciul supravegherea
comerțului și distribuției cu produse de origine non-animală.
Principala atribuție a DSCDPA este supravegherea activității subdiviziunilor teritoriale în cadrul
efectuării controlului oficial. Pentru realizarea obiectivelor din domeniul de activitate DSCDCPA
exercită următoarele funcții:
 Coordonează şi monitorizează efectuarea controalelor oficiale pe segmentul comerțului,
distribuției şi alimentației publice prin acțiuni de planificare și prin analiza rapoartelor.
 Elaborează norme şi instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru subdiviziunile teritoriale în
vederea aplicării unitare a prevederilor legislației naționale și europene în domeniul siguranței
alimentelor în procesul comerțului şi distribuției produselor alimentare;
 Elaborează măsurile ce urmează a fi întreprinse în rezultatul efectuării controalelor oficiale
(sechestrare, reținere sau scoaterea din comercializare a produselor),
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Supraveghează derularea controlului oficial privind respectarea regulilor de comercializare a
produselor alimentare prin organizarea inspecțiilor comune.
Centralizează rapoartele prezentate de către STSA, care includ numărul controalelor,
rezultatele acestora, numărul probelor prelevate, numărul probelor declarate
conforme/neconforme, masurile aplicate, etc

Figura 15. Organizara controlului oficial în domeniul comerțului, distribuției și consumului

La nivel de teritorial activează 180 inspectori în domeniul siguranța alimentelor, respectiv în
fiecare din cele 37 de subdiviziuni teritoriale sunt angajate câte 2-8 persoane. Inspectorii asigură
îndeplinirea atribuțiilor stabilite în regulamentele subdiviziunilor teritoriale și în Fişele de post,
deținute de inspectori, aprobate prin ordinul Directorului general al ANSA.
Personalului care efectuează controlul oficial are următoarele responsabilități:
 Autorizează conform Legii nr. 221 și a Legii 231 unitățile care sunt supuse autorizării sanitarveterinare de funcționare.
 Evaluează modul de respectare a cerințelor de funcționare a unităților de comercializare
a produselor alimentare și a celor de alimentație publică,
 Verifică respectarea condițiilor sanitare prevăzute de legislația națională în unitățile supuse
supravegherii sanitar-veterinare, cu întocmirea actelor de control, prescripțiilor şi proceselorverbale;
 Efectuează controlul stării locurilor de comercializare a producției de origine animală şi non
animală, verificarea condițiilor de păstrare a acesteia;
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Stabilește măsurile necesare la constatarea neconformităților produselor alimentare, şi
dispune măsuri pentru remedierea deficiențelor;
Prezintă rapoarte privind efectuarea controalelor oficiale în domeniul siguranței alimentelor,

Șefii subdiviziunilor elaborează planurile și graficele de efectuare a controlului oficial la unitățile
din domeniu iar inspectorii efectuează controalele oficiale cu o frecvență corespunzătoare, astfel
încât să realizeze obiectivele de minimizare şi eliminare a riscurilor.
În conformitate Anexa 6 a Legea nr. 221 din 19.10.2007 sunt supuse supravegherii sanitarveterinare următoarele tipuri de unități.
1. Depozite alimentare fără regim termic,
2. Unităţi de alimentație publică (restaurante, baruri, cantine, catering, bufet și alte unități de
preparare a hranei),
3. Unităţi de comerț cu ridicata și amănuntul (comerţ en-gros, magazine alimentare,
supermarketuri și alte unități de comerț cu amănuntul)
15.3. Metodele de control și coordonarea activităților
Atribuțiile ce țin de controlul oficial se realizează prin utilizarea unor metode și tehnici de control
precum inspecția, autorizarea, prelevarea de probe și analiza de laborator.
Controalele oficiale (inspecțiile) se efectuează fără o informare prealabilă. În unitățile de industrie
alimentară inspecția are loc după principiul „de la curat către murdar”, și se desfășoară pe fluxul
tehnologic conform tematicii. Inspecțiile se realizează după o procedură scrisă stabilită de la nivel
central pentru fiecare tip de unitate în parte, acompaniate de fișe de evaluare. Fișele sunt elaborate
de către DSCDCPA în baza prevederilor legislației naționale. Doar după completarea acestora și
a actului de control pot fi concluzionate deficiențele, precum și măsurile care trebuie dispuse în
vederea remedierii deficiențelor.
Indiferent de caracterul controlului, acesta se finalizează cu întocmirea actelor de control și a unui
raport care cuprinde:
o măsuri și acțiuni întreprinse cu ocazia controlului;
o termene de remediere a neconformităților respective;
o nominalizarea persoanelor cu responsabilități pentru rezolvarea acestora
Autorizarea sanitară veterinară a unităților care depozitează, comercializează, distribuie alimente
de origine animală și înregistrarea sanitară veterinară a activităților de vânzare directă de către
producător a cantităților mici de produse primare către consumatorul final sau a unităților de
vânzare cu amănuntul ce aprovizionează direct consumatorul final, se realizează în conformitate
cu prevederile Legii 221/2007 și Legii nr. 50/2013. Operatorii depun cerere la subdiviziunea
teritorială și după o inspecție de evaluare, decizia despre autorizare este luată, în cazul cand
unitatea nu corespunde cerințelor în vigoare o prescripție este impusă operatorului pentru ca să
elimine deficiențele existente. Un re-control poate avea loc peste 20 de zile în scopul evaluării
repetate. Autorizația sanitar-veterinara se eliberează contra unui cost de 150 lei și are o perioada
de valabilitate nedeterminată. Operarea unității fără autorizație este interzisă prin lege.
Controlul oficial se efectuează conform Planurilor Cifrice de control întocmite de fiecare
subdiviziune teritorială, în funcție de încadrarea în categoria de risc a unităților. Controalele
planificate sunt controalele efectuate ca urmare a planificării activității în cadrul Programului de
Supraveghere şi Control în domeniul siguranței alimentelor.
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Figura 16. Schema procesului de pregătire, efectuare, finalizare a controlului și urmărirea
îndeplinirii recomandărilor.
Etapa

Pregătirea
inspecției

Procedura

Documente

Avizarea ordinului/
deciziei de control

Aprobarea ordinului /
delegației de control

Ordine de deplasare
(dacă e cazul)

Prezentarea echipei și
programului de control
Ordin / decizie /
ordin / program
Efectuarea
controlului

Prezentarea legitimației
și a deciziei / ordinului
de control
Înmînarea exemplarului
delegației / ordinului și
completarea condicii
Controlul obiectivelor
din program
Finalizarea inspecției,
prezentarea
constatărilor și
concluziilor

Întocmirea actului de
control și prescripției
Finalizarea
controlului

Proces verbal de
constatare, fișe de
evaluare și de urmărire a
recomandărilor, procese
verbale de prelevare a
probelor, copii de pe
documente, etc.

Acte de control,
prescripții

Avizarea și aprobarea
actului de control și a
prescripției

Elaborarea și avizarea
raportului de control

Urmărirea îndeplinirii
recomandărilor și
evaluarea rezultatelor

Solicitarea, primirea
și
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arhivarea corespondenței
privind măsurile
întreprinse

Comunicări privind
îndeplinirea măsurilor
stabilite în termen

Controalele neplanificate sunt controalele efectuate într-una din situațiile descrise mai jos:
o identificarea în cadrul unui control oficial a unei/unor neconformități (re-control),
o emiterea unor note de serviciu pe o anumită tematică,
o organizarea de acțiuni comune ale autorităților competente la nivel local,
o acțiuni desfășurate sub coordonarea Sistemul Rapid de Alertă,
o anchete epidemiologice în cazuri de focare de toxiinfecții alimentare,
o reclamații, suspiciuni.
Inspecția se efectuează în conformitate cu procedurile specifice privind realizarea controalelor
oficiale. În cadrul inspecției de verifică:
 Condițiile generale de funcționare a unității;
 Depozitele de materii prime, materiale auxiliare, produse finite, ambalaje, etichete
 Spațiile de producție;
 Amenajarea fluxului tehnologic ;
 Anexele (vestiare, grupuri sanitare, spațiile de depozităre a detergenților şi dezinfectanților;
 Mijloacele de transport și spaţiul necesar spălării şi dezinfecției mijloacelor de transport,
condițiile de transport şi modul cum se face recepția materiei prime şi a materiilor auxiliare ;
 Laboratoarele proprii;
 Evacuarea deșeurilor;
 Aplicarea ghidurilor de bune practici sau aplicarea normelor pentru siguranța alimentelor;
 Stabilirea și monitorizarea punctelor critice de control.
 Planul de DDD (să fie prezent, actualizat și aprobat de Centrul de Sănătate Publică).
În cazul focarelor de toxiinfecții alimentare, inspectorii STSA, împreună cu specialiștii Serviciul
teritorial de Centrului Național de Sănătăate Publică efectuează anchete epidemiologice și
întreprind măsuri pentru soluționarea și prevenirea apariției repetate a acestora.
Prelevarea probelor și testarea. În actualul sistem de control, prelevarea probelor are loc doar în
cazul investigațiilor/anchetelor epidemiologice, după ce sunt înregistrate și notificate cazuri de
toxiinfecții.
CNSP notifică ANSA și subdiviziunile sale teritoriale corespunzătoare despre cazurile de
toxiinfecții. Aceste notificări conțin informația despre locația unde au avut loc incidența și factorii
favorizanți ce au provocat imbolnăvirea. De obicei, se prelevă probe de produse alimentare și apă
(ca ingredient alimentar şi produs în contact cu produsul alimentar) și teste de salubritate pentru
verificarea eficienței operațiunilor de igienizare și dezinfecție. Probele prelevate sunt expediate la
laboratorul desemnat pe domeniul microbiologie.
Prelevarea probelor va fi efectuată în mod inopinat, fără anunțarea prealabilă a reprezentantului
unității. Prelevări extraordinare mai pot avea loc în cazul reclamațiilor, suspiciunilor, eventual al
apariției în mod neprevăzut a unor toxiinfecții alimentare.
În urma prelevărilor de probe inspectorii întocmesc procese verbale de prelevare a probelor și
cererea de analiză. Probele prelevate însoțite de documentele menționate, sigilate și marcate în
conformitate cu Procedura de prelevare a probelor (vezi p. 15.5.) se transmit la laboratoare
specializate pentru efectuarea testelor de laborator.
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Acțiunile întreprinse în caz de neconformitate. Atunci când în cazul efectuării controlului
oficial/inspecției se identifică o neconformitate, inspectorul dispune măsuri pentru ca operatorul
să remedieze situația, masurile pot fi:
 impunerea de proceduri sanitare pentru a asigura siguranța alimentelor și stabilirea unui
termen real de remediere a neconformităților, asumat de operator,
 restricționarea sau interzicerea introducerii pe piață, a importului sau exportului de produse
alimentare
 dispunerea recuperării, retragerii și/sau distrugerii hranei pentru animale sau alimentelor;
 autorizarea folosirii hranei pentru animale sau alimentelor în alte scopuri decît cele cărora leau fost destinate inițial;
 suspendarea activității sau închiderea totală sau parțială a întreprinderii în cauză, pentru o
perioadă adecvată;
 suspendarea sau retragerea autorizației unității;
 acordarea de sancțiuni contravenționale, avertisment sau amenda (în această situație se
completează corespunzător „procesul verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor la
normele sanitar-veterinare şi pentru siguranța alimentelor”).
15.4. Categorizarea unităților și frecvența inspecțiilor
Controlul oficial al alimentelor este efectuat pe baza riscului. Clasificarea unităților constituie baza
pentru programarea activității de control în sens calitativ şi cantitativ, fiind astfel posibilă
realizarea în mod unitar a activității de control. În realitate toate unitățile existente se consideră
într-o anumită categorie de risc și inspecțiile au loc cu o frecvența stabilită în planurile naționale
de monitorizare și control.
Tabelul 14. Tipul unităților și frecvența inspecțiilor pentru controlul în domeniul comerțului,
distribuției și consumului

No.

Tipul unităților de alimentație publică

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Restaurante
Baruri, cafenele
Cantine
Catering
Bufet
Blocuri alimentare școli
Blocuri alimentare grădinițe
Blocuri alimentare tabere
Blocuri alimentare orfelinate
Magazine alimentare
Supermarketuri de (secții culinare)
Depozite alimentare

Nr. total
de unități
357
772
208
22
182
961
960
76
42
8275
66
261
12 180

TOTAL

Frecvența
inspecțiilor
anual
anual
anual
anual
anual
semestrial
semestrial
anual
anual
anual
anual
anual

Se suspun
autorizării
san-vet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

15.5. Procedurile, instrucțiunile și ghidurile documentate
DSCDCPA este departamentul tehnic care are responsabilitatea elaborării și avizării ghidurilor,
instrucțiunilor tehnice, procedurilor pentru inspectori cât și în vederea implementării uniforme a
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legislației comunitare și naționale de către toți operatorii din domeniul alimentar. La moment sunt
elaborate și aprobate următoarele proceduri:
 Procedură generală privind pregătirea inspecției/ controlului oficial
 Procedură specifică privind realizarea controalelor oficiale la unitățile de alimentație publică
La finalizarea controlului oficial se întocmesc următoarele acte:
 Fișa de evaluare a unității;
 Actul de control se întocmește în două exemplare ce vor fi semnate şi ștampilate, un exemplar
este predat reprezentantului operatorului;
 Prescripția, care precizează temeiul legal în baza căruia se desfășoară acțiunea de control
oficial, se completează şi sunt consemnate toate rezultatele controlului, cu detalierea
neconformităților constatate, se întocmește în două exemplare ce vor fi semnate şi ştampilate,
un exemplar este predat reprezentantului operatorului.
15.6. Echipamente tehnice
În timpul efectuării controlului oficial inspectorii necesită următoarele mijloace de lucru și
echipament:
 birotică, calculator şi alt echipament necesar pentru exercitarea sarcinilor şi atribuțiilor
 echipamentul individual de protecție;
 echipamentele şi instrumentele sterile pentru prelevarea probelor;
 recipiente sterile pentru prelevare şi transportul probelor;
 echipamente de măsură şi control – termometru verificat metrologic;
 lăzi frigorifice - ambalaje pentru transportul probelor, care să asigure temperatura de
conservare a acestora până la laboratorul de destinație, precum şi condiții de transport pentru
ca proba să nu fie deteriorată, sigiliul să rămână intact.
15.7. Instruirea personalului implicat în controlul oficial
Atât la nivel central cât și teritorial se identifică necesitățile de instruire pentru personal și se
elaborează un Plan anual de dezvoltare profesională. Instruirile vizează implementarea legislației
specifice și îmbunătățirea performanțelor profesionale. Eficiența instruirilor este reflectată prin
activitatea de audit intern.
În stabilirea programului anual de dezvoltare profesională a personalului cu atribuții în controlul
oficial, se are în vedere domeniul de competentă a personalului cu atribuții în inspecție şi control,
depistarea necesităților de instruire, având în vedere numărul şi profilul de activitate a unităților
înregistrate, recomandările auditurilor, rezultatele testărilor şi evaluarea personalului în anii
anteriori, obiectivelor generale propuse pentru anul curent.
În mod normal posibilități de formare a personalului sunt cursuri şi instruiri, accesul la programe
de legislație şi informație on line; activitatea practică desfășurată; colaborarea cu alte autorități de
control; specializări pe domenii de activitate.
15.8. Cooperarea cu alte instituții, organizații
În vederea optimizării eforturilor de colaborare în domeniul siguranței alimentelor a fost încheiat
Acordul de colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
În vederea realizării activităților sanitar-veterinare ANSA colaborează cu autoritățile
administrației publice locale. ANSA, împreuna cu CNSP al Ministerului Sănătății, centralizează,
prin Sistemul Rapid de Alertă, toate cazurile ce afectează siguranța produselor alimentare şi pun
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în pericol sănătatea publică. De asemenea, ANSA notifică autoritățile cu responsabilități în
domeniu despre situațiile respective şi, împreună cu acestea, aplică, după caz, măsurile necesare
pentru soluționarea şi înlăturarea riscurilor.
Adițional, ANSA împreună cu CNSP al Ministerului Sănătății aplică masurile privind respectarea
normelor igienice-sanitare pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare şi zoonozelor, efectuează
anchete epidemiologice în cazul apariției unor toxiinfecții alimentare sau zoonoze și informează
consumatorii privind modalitățile de prevenire a toxiinfecțiilor.
15.9. Sisteme informaționale, baze de date și registre.
Nu există baze de date și sisteme informaționale în actualul sistem de control. În cadrul
subdiviziunilor teritoriale se țin registrele de evidență a autorizațiilor sanitar-veterinare eliberate.
15.10. Activitățile prioritare pentru a fi incluse in PNMAC 2016-2020
 Informarea consumatorilor privind siguranța produselor de origine animală şi non animală,
privind modalitățile de prevenire a toxiinfecțiilor şi a zoonozelor;
 Elaborarea măsurilor de sechestrare, reținere sau scoaterea din țară a produselor alimentare;
neconforme, și dispunerea acțiunilor de remediere, interdicție, retragere sau distrugere.
 Elaborarea și aprobarea procedurilor care mai sunt necesare:
o de prelevare a probelor de produse alimentare în vederea testării microbiologice la
unitățile de alimentație publică,
o privind verificarea trasabilității,
o privind inspecția unităților de comercializare cu produse alimentare,
o privind inspecția obiectivelor mobile / fixe care funcționează temporar / permanent, în
care se prepară / comercializează produse alimentare,
o privind inspecția depozitelor pentru produse de origine animală,
o privind rechemarea/retragerea alimentelor nesigure de pe piață.

Capitolul 16. Sistemul de control al medicamentelor de uz veterinar
16.1. Legislația relevantă
 Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar–veterinară;
 Legea nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică;
 Legea nr. 1409 din 17.12.1997 cu privire la medicamente;
 Legea nr. 50 din 07.06.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității
cu legislația privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi
de bunăstare a animalelor;
 HG nr. 321din 18.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea produselor
farmaceutice de uz veterinar;
 HG nr. 169 din 06.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea medicamentelor
de uz veterinar;
 HG nr. 942 din 11.10.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea
utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanțelor β-agoniste în
creșterea animalelor;
 HG nr. 195 din 24.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile şi procedurile de
stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale substanțelor farmacologic active în
produsele alimentare de origine animală;
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HG nr. 298 din 27.04.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de
supraveghere şi control al unor substanțe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la
produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine
animală;
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 şi funcţionare 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;
Ordinul ANSA nr. 216 din 08.09.2014 cu privire la elaborarea ghidului privind
farmacovigilenţa veterinară;
Ordinul nr. 226 din 05.12.2013 cu privire la aprobarea fişelor de evaluare pentru unităţile
farmaceutice veterinare şi operatorilor cu furaje;
Ordinul nr. 87 din 13.04.2016 cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei
Medicamentelor Veterinare.








16.2. Structura organizațională a supravegherii
Direcţia supraveghere farmaceutică veterinară şi furaje (DSFVF), din cadrul Agenției este
responsabilă de supravegherea testării, omologării, înregistrării, producerii, depozitării,
exportului, comercializării şi utilizării medicamentelor de uz veterinar în Moldova. În activitatea
sa de supraveghere DSFVF se conduce de cadrul legal și normativ de profil precum și de
Regulamentul de organizare și funcționare, din care principalele competențe sunt:


Elaborarea şi asigurarea implementării reglementărilor, şi instrucțiunilor cu caracter
obligatoriu, pentru domeniul farmaceutic veterinar, furajelor și subproduselor de origine
animală nedestinate consumului uman;
 Supravegherea întregului sistem de omologare, înregistrare, producere, transportare,
depozitare şi comercializare a produselor farmaceutice de uz veterinar;
 Participarea la elaborarea de proiecte de acte normative care transpun legislația Uniunii
Europene, în conformitate cu prevederile Acquis-ului veterinar împreună cu direcţiile de
specialitate din cadrul agenției;
 Supravegherea corectitudinii realizării controalelor de stat de către STSA în domeniul
farmaceutic veterinar și furaje prin Registrul de stat al controalelor și rapoartelor raionale
lunare;
 Supravegherea respectării prevederilor legale privind circulația şi modul de utilizare a
produselor medicinale veterinare prin raportările periodice ale STSA;
 Evaluarea activității de farmacovigilență în lanțul de distribuție a produselor medicinale
veterinare, în baza rapoartelor de farmacovigilență;
 Participă împreună cu responsabili din cadrul STSA, la realizarea controalelor în domeniul
farmaceutic veterinar;
 Participarea la Ședințele Comisiei Medicamentelor Veterinare;
 Elaborarea şi implementarea procedurilor generale/procedurilor specifice/ instrucțiunilor de
lucru/manualele pentru domeniul său de responsabilitate.
Anual DSFVF prezinta Directiei din aparatul central responsabila de elaborarea Programului de
monitorizare a reziduurilor din produse alimentare informatii cu privire la medicamentele de uz
veterinar utilizate in tratamentele animalelor de interes economic.
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La nivel teritorial supravegherea farmaceutică veterinară este realizată de către Secția sănatatea și
bunăstarea animalelor, din cadrul Subdviziunilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor, care
cumulează atribuțiile și responsabilitățile date cu segmentul de sănătate și bunăstare animală.
Responsabilitățile de bază ale secției menționate constau în:
 autorizarea unităților care produc, depozitează şi comercializează medicamente de uz
veterinar;
 realizarea controalelor oficiale planificate asupra activităților autorizate în în domeniul
farmaceutic veterinar;
 supravegherea sanitar-veterinară a activității unităților care produc, depozitează,
comercializează, exportă și utilizează medicamente de uz veterinar;
 supravegherea utilizării medicamentelor de uz veterinar în teritoriu, în mod special la
unitățile de creștere a animalelor.
 raportarea către DSFVF lunar, semestrial şi anual a informațiilor solicitate de la nivel
central. Raportarea controalelor realizate, specifice domeniului dat. Rapoartele includ în
formă de tabel activităţile desfăşurate în perioada de monitorizare şi anume:
- numărul de inspecţii,
- numărul de prescripții emise,
- numărul de procese verbale întocmite,
- activităţi sistate,
- cantitatea de antibiotice utilizate in sectorul crescatorilor profesionali de animale,
- numărul de reţete eliberate de medicii veterinari de liberă practică.
Altă responsabilitate specifică directa a inspectorilor din sectiile de sanatate animala di STSA este
monitorizarea activității medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, contractați și
necontractați, precum și modalitatea sau corectitudinea aplicării tratamentelor animalelor și
eliberării eliberării prescripțiilor medicale veterinare. La fel este verificat faptul dacă medicii
veterinari care practică asistența veterinară sunt autorizați, atestați dispun de capacități sau
facilitati pentru practicarea asistentei veterinare.
Certificatul de atestare profesională este eliberat de Agenție în baza deciziei Comisiei de Atestare
pe o perioada de 5 ani. Comisia este condusă de Vice-Directorul General ANSA și include șefi de
direcții ale ANSA, precum și reprezentanți ai corpului profesoral de domeniul de medicină
veterinară. Lucrul comisiei include studierea referatului prezentat de solicitant precum și
organizarea interviului.
La nivel teritorial se supravegheaza neadmiterea substantelor farmacologic active interzise la
animale in comercializare sau tratamentul animalelor.
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Figura 17. Schema sistemului de control al medicamentelor de uz veterinar

16.3. Procedura de inregistrare a medicamentelor de uz veterinar
Înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar se efectuează de către Agenţie în baza
deciziei Comisiei Medicamentelor Veterinare. Comisia funcționează în baza unui Regulament de
funcționare aprobat prin ordinul Directorului General al ANSA. Comisia este alcătuită din 10
membri:
 Cinci persoane sunt delegate de ANSA,
 Doua persoane sunt delegate de Academia de Științe a Moldovei,
 Două persoane sunt delegate de Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
 O persoană este delegată de IP CRDV
Produsele farmaceutice de uz veterinar pot fi comercializate, utilizate în medicina veterinară şi
importate numai după înregistrarea lor în Nomenclatorul de stat al produselor farmaceutice de uz
veterinar, având certificat de înregistrare. Certificatul de înregistrare se eliberează pentru produsele
farmaceutice de uz veterinar, care îndeplinesc condițiile de calitate, eficacitate şi siguranță.
Pentru inițierea procedurii de înregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinar, solicitantul
înaintează Centrului Republican de Diagnostic Veterinar documentația administrativă, normativă,
tehnică completă precum și eșantioane de produs finit, prezentate în ambalajele ce urmează a fi
plasate pe piaţă şi utilizate în medicina veterinară în cantitățile necesare pentru a permite
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verificarea parametrilor de calitate, înscriși în specificația de calitate şi conform metodelor
prezentate în documentația chimică, farmaceutică şi biologică.
Perioada de timp prevăzută pentru finalizarea procedurii de înregistrare a produselor farmaceutice
de uz veterinar este de pînă la 2 luni de la data achitării taxei stabilite în lege. Experţii responsabili
ai Centrului Republican de Diagnostic Veterinar verifică metodele de control descrise în
documentaţia administrativă normativă tehnică şi efectuează investigaţiile de laborator ale
produsului farmaceutic de uz veterinar, în urma cărora eliberează buletinul analizei calităţii
produsului.
Buletinul analizei calităţii produsului farmaceutic de uz veterinar şi rapoartele de evaluare ale
experţilor Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, împreună cu documentaţia
administrativă, normativă, tehnică se transmit Comisiei Medicamentelor Veterinare în scopul
analizei aspectului corespunderii produsului farmaceutic de uz veterinar cerinţelor în vigoare şi al
emiterii
deciziei
privind
admiterea
sau
respingerea
înregistrării
acestuia.
În baza deciziei Comisiei Medicamentelor Veterinare, directorul Agenţiei emite un ordin cu privire
la înregistrarea produsului farmaceutic de uz veterinar în Nomenclatorul de stat al produselor
farmaceutice de uz veterinar şi solicitantului i se eliberează certificatul de înregistrare, ce conţine
datele de identificare ale produsului în cauză. Certificatul de înregistrare a produsului farmaceutic
de uz veterinar eliberat are o valabilitate de cinci ani. .
Responsabil de înscrierea şi radierea produsului farmaceutic de uz veterinar în/din Nomenclatorul
de stat al produselor farmaceutice de uz veterinar este IP Centrul Republican de Diagnostic
Veterinar iar Direcția de profil din cadrul Agenției monitorizează întregul proces.
Figura 18. Schema de înregistrare a medicamentelor de uz veterinar
Depunerea dosarului de
către agentul aeonomic
eligibil

Evaluarea preventivă a
documentației depuse,
realizarea examenelor de
laborator la CRDV

Studiul documentației
depuse și emiterea deciziei
de către Comisia
Medicamentelor Veterinare

Medicamentul de uz
veterinar se înscrie în
Nomenclatorul produselor
farmaceutice de uz
veterinar din Moldova

În cazul deciziei favorabile,
se emite un ordin al
Agenției de înregistrare a
medicamentelor de uz
veterinar

În cazul deciziei
nefavorabile, se informează
agentul economic respectiv
și se motivează decizia

Agentului economic i se
eliberează certificat de
întregistrare a produFișă de
evaluare a sului farmaceutic
de uz veterinar

Agentul economic este în
drept să contesteze decizia
Agenției (Comisiei)
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16.4. Metode de supraveghere şi activităţi de control
DSFVF monitorizează producerea internă/autohtonă de medicamente de uz veterinar prin
raportările semestriale de la STSA care dispun de unități autorizate sanitar-veterinar cu profilul
producere medicamente de uz veterinar.
DSFVF monitorizează importurile de medicamente de uz veterinar prin direcția coordonarea
posturilor la frontieră din aparatul central ANSA ca urmare a raportărilor realizate.
Autorizarea unităților. Autorizarea unităților care produc, depozitează și comercializează
preparare farmaceutice de uz veterinar se face în baza Legii nr. 221, iar cerințele specifice față de
funcționarea acestor unități se conțin în Ordinul MAIA nr. 18 din 2004 cu privire la aprobarea
Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare de organizare şi funcţionare a
unităților farmaceutice veterinare.
În domeniul farmaceutic veterinar este posibilă autorizarea ca:
1. Farmacie veterinară;
2. Punct farmaceutic veterinar;
3. Depozit farmaceutic veterinar;
4. Unitate de producere a medicamentelor de uz veterinar.
În domeniul asistenței veterinare este posibilă autorizarea ca:
1. Cabinet veterinar,
2. Clinică veterinară.
Autorizarea se realizează la nivel teritorial de către cele 37 de STSA cu deplasarea inspectorului
la unitate și îndeplinirea referatului tehnic.
Inspecţia unităților. Inspectorii din Subdiviziunile Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor,
verifică unităţile farmaceutice cu scopul supravegherii respectarii prevederilor legale în vigoare
privind activitatea farmaceutică şi calitatea produselor farmaceutice de uz veterinar şi a altor
produse de uz veterinar de către unitățile de distribuţie cu amănuntul şi cu ridicata, unităţile de
producţie, precum şi de către alte persoane fizice autorizate şi persoane juridice care desfăşoară
activităţi în domeniul produselor farmaceutice de uz veterinar şi a altor produse de uz veterinar.
Procedurile privind inspecția unităților sunt indicate la p. 16.6.
În cazul inspecției inspectorul verifică:
Ce se verifică
General

Scopul
programul de funcționare; constituirea unităţii farmaceutice; eliberarea
medicamentelor se face numai cu amănuntul, prin autoservire, divizare

Spațiile

să poată fi uşor igienizate, sunt legate funcţional între ele, fără a fi
dispersate în interiorul clădirii, întreținerea în stare permanentă de
curăţenie şi asigură condiţiile necesare de lumină, temperatură,
umiditate şi ventilație; dotarea cu rafturi, dulapuri şi mijloace
frigorifice, cu mobilier specific şi mijloace frigorifice, racordarea la
reţelele de apă potabilă, canalizare şi electricitate, dispune de surse şi
amenajări corespunzătoare proprii;

Personalul

calificarea personalului care îşi desfășoară activitatea, personalul
poartă echipament de protecţie;
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Produsele
veterinar

de

uz sunt aşezate pe rafturi sau vitrine, pe grupe de acţiune cu respectarea
condiţiilor menţionate în instrucţiunile sau pe etichetele produselor,
există documente oficiale de însoțire, în care se menționează
denumirea produsului, seria, tremenul de valabilitate, producătorul,
certificatul de calitate; dacă produsele medicinale veterinare
comercializate sunt înregistrate în Republica Moldova, Nomenclatorul
produselor medicinale veterinare în vigoare, prezenţa de produse
expirate;

Inspectorii în urma efectuării controalelor oficiale întocmesc acte de control şi emit,după caz,
prescripții. Evidenţa actelor de control şi a prescripțiilor se înregistrează în registre. Actele de
control se întocmesc la faţa locului în timpul efectuării controlului unde se descriu respectarea
cerințelor sanitar–veterinare.
În cazul în care se identifică o neconformitate, inspectorul ia măsuri pentru remedierea situației.
Atunci cînd decide asupra acţiunilor, pe care urmează să le întreprindă, autoritatea competentă ţine
cont de natura neconformării şi de antecedentele operatorului în materie de neconformităţi.
Astfel de acţiuni cuprind, după caz, următoarele măsuri:
 impunerea de proceduri sanitare sau orice alte măsuri considerate necesare pentru a asigura
conformarea cu legislaţia naţională;
 stricţionarea sau interzicerea introducerii pe piaţă, a produselor farmaceutice de uz
veterinar precum şi alte prodise de uz veterinar;
 supravegherea şi, după caz, dispunerea recuperării, retragerii şi/sau nimicirea produselor
farmaceutice de uz veterinar;
 suspendarea activităţii a unităţii farmaceutice în cauză, pînă la înlăturarea
neconformităţilor.
Inspectorii STSA emit rapoarte cu privire la rezultatele controalelor oficiale pe care le-au efectuat.
Verificarea exactității informației raportate se efectuează prin deplasarea specialiștilor Direcției de
resort în teritoriul şi revizuirea actelor de control şi a documentelor relevante.
Deoarece este interzisă administrarea produselor hormonale, a substanţelor tireostatice, beta
agoniste şi a anabolizantelor la animalele producătoare de produse de origine animală pentru alte
scopuri decît tratamentele specifice domeniului de reproducţie şi patologiei reproducţiei, medicii
veterinari oficiali la momentul inspectiei unitatilor verifica controlul respectării acestei dispoziţii
legale.
Prelevarea probelor pentru monitorizarea reziduurilor de medicamente. Anual Direcția
supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine animală elaborează Planul Național
de Monitorizare a Reziduurilor (conform Hotărârii Guvernului nr. 298 din 27.04.2011 pentru
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanțe
şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de
medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală), care este transmis spre aprobare și
publicare către DG SANTE pînă la finele lunii martie a fiecărui an. Procesul este descris la
Capitolul 13 al actualului document.
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16.5. Planificarea inspecţiilor. Frecvenţa inspecţiilor
Medicii oficiali ai STSA efectuează cu regularitate controale oficiale la unitățile autorizate.
Numărul de controale sunt determinate de fiecare STSA reieșind de numărul de agenți economici
autorizați, dar nu mai rar de o dată pe an. Inspecțiile se realizează în baza unui Plan de inspecții
elaborat de către fiecare STSA în parte, după care sunt elaborate planuri cifrice de control cu
repartizarea inspecțiilor pe luni. În caz de neconformități sau neexecutarea prescripțiilor STSA
este în drept să mărească frecvența inspecțiilor.
Tabelul 14. Tipul unităților și frecvența inspecțiilor în sistemul de control al produselor de
medicină veterinară
Nr.

1
2
3
4
5
6

Unități farmaceutice
veterinare
Farmacii veterinare
Puncte farmaceutice
veterinare
Depozite farmaceutice
veterinare
Fabrici de producere a
medicamentelor veterinare
Clinici veterinare
Zoomagazine
Total

Total unități pe
țară

Amplasate în
zona urbană

Amplasate în
zona rurală

Frecvența
inspecțiilori

8
244

7
197

1
47

1
1

39

39

-

1

4

3

1

1

8
33
336

8
33
287

49

1
1

16.6. Documentaţia supravegherii şi a controlului
Actele tipizate:
 Act de control;
 Prescripție;
 Fișa de evaluare;
 Proces verbal;
 Registru de evidență și eliberare a prescripțiilor medicale;
 Prescripțiile medicale;
 Registru de evidență a tratamentului.
Proceduri:
 Procedura specifică privind prelevarea probelor de produse veterinare imunologice;
 Procedura specifică privind verificarea punctelor farmaceutice veterinare;
 Procedura specifică privind inspecția depozitului de produse veterinare;
 Procedura specifică privind verificarea farmaciilor veterinare.
Fișe de evaluare:
 Fișă de evaluare a farmaciilor veterinare;
 Fișă de evaluare a punctelor farmaceutice veterinare;
 Fișă de evaluare a depozitelor farmaceutice veterinare.
16.7. Resurse umane și echipamente tehnice
În cadrul DSFVF sunt angajate 5 persoane. În efectuarea controalelor oficiale la nivel STSA sunt
implicaţi circa 200 de inspectori din domeniul sănătatea animalelor. Toţi inspectorii au studii în
domeniu cu o experienţă corespunzătoare de muncă. Toţi inspectorii au statut de funcţionari
publici şi statut de medici veterinari oficiali.

92

Inspectorii STSA sunt asiguraţi cu echipament de protecţie individuală şi parţial instrumente de
măsurare şi prelevare a probelor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale în domeniul
activității farmaceutic-veterinare. Subdiviziunile teritoriale ale ANSA dispun de automobile de
serviciu, care sunt antrenate în activitatea de inspecţie şi control.
16.8. Instruirea personalului
Tematicile de instruiri şi planificarea lor se efectuează de către colaboratorii aparatului central al
ANSA în funcție de riscuri, recomandările misiunilor internaționale, modificărilor şi
implementărilor legislației naționale ş.a. Tematicile cele mai des abordate sunt:
 eşantionarea loturilor de produse biologice importate în ţară;
 regulile de bină practică de producere a medicamentelor de uz veterinar;
 condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor frmaceutice de uz veterinar;
 modelul de formulare de prescripţie medicală, pentru eliberarea produselor medicinale
veterinare şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora;
 ghidul privind farmacovigilinţa vetrinară;
 procedurile specifice de control pe segmentul supravegherii farmaceutice veterinare;
 problemele actuale privind antibioticorezistenţa;
 cerinţe legale privind etichetarea produselor farmaceutice de uz veterinar.
Anual circa la 100 medici oficiali sunt instruiţi în mod centralizat de către colaboratorii aparatului
central al ANSA pe domeniul supravegherii activităţii farmaceutice. La rîndul lor aceştia, fac
instruiri mediciilor din subdiviziunea teritorială respectivă cu prezentarea proceselor verbale de
instruire şi listelor de participanţi.
16.9. Sisteme informaţional şi baze de date
Agenția dispune de daza de date a medicamentelor de uz veterinar permise legal spre import,
producere, distribuție comercializare și utilizare în țară. IP CRDV (secţia controlul Calităţii
Medicamentelor de uz veterinar) este responsabil de actualizarea Nomenclatorului de Stat al
produselor farmaceutice de uz veterinar din Moldova. Actualizarea Nomenclatorului are loc lunar
iar DSFVF este responsabilă de monitorizare. Nomenclatorul este plasat pe site-ul ANSA in format
de document Word sau in calitate de sistem online cu posibilitatea căutării medicamentului de uz
veterinar, care în total sunt peste 1000 de produse. Sistemul permite și vizualizarea etichetei și
prospectului fiecărui preparat.
16.10. Colaborarea cu alte instituții și organizații
Natura cooperării cu alte instituții și organizații este participarea la elaborarea, modificarea,
armonizarea, avizarea, coordonarea proiectelor de acte legislative cu privire la cerințele sanitarveterinare pentru testarea, omologarea, înregistrarea, producerea, depozitarea, transportul,
comercializarea, utilizarea, importul, exportul şi comerțul cu produse medicinale veterinare.
 Cel mai des se cooperează cu:
 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,
 Ministerul Sănătății,
 Centrul Național de Sănătate Publică,
 Organizația Internațională pentru Sănătate Animală,
 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Romania.
16.11. Priorităţile şi obiectivele strategice pentru perioada 2016-2020
 Eficientizarea inspecțiilor realizate de către STSA asupra unităților autorizate din domeniul
farmaceutic de uz veterinar.
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Identificarea posibilității îmbunătățirii controlului asupra importului, producerii şi
comercializării produselor farmaceutice de uz veterinar.
Implementarea în totalitate a programului de farmacovigilență.
Asigurarea unui cadru normativ specific performant prin elaborarea, actualizarea cadrului
legal şi operațional în domeniul farmaceutic veterinar.
Sensibilizarea producătorilor autohtoni de produse farmaceutice de uz veterinar pentru
întrunirea cerințelor bunelor practici de producere și respectiv pregătirea pentru certificare.
Identificarea posibilității îmbunătățirii bazei de date privind Nomenclatorul de stat al
produselor farmaceutice de uz veterinar din Moldova.

Capitolul 17. Sistemul de control al hranei pentru animale și nutriției animalelor
17.1. Legislația relevantă
 Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar - veterinară;
 Legea nr. 50 din 28.03.2013 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;
 Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10.12.2008 Norma sanitar-veterinară privind igiena
nutrețurilor și conținutul substanțelor nedorite în nutrețuri;
 Hotărîrea Guvernului nr. 311 din 21.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de
stabilire a condițiilor de reglementare a preparării, plasării pe piață și utilizării nutrețurilor cu
adaos de medicamente;
 Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 13.10.2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză
pentru controlul nutrețurilor;
 Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje;
 Hotărîrea Guvernului nr. 1081 din 22.09.2008 privind aprobarea Normei sanitar- veterinară
privind stabilirea regulilor de control și supraveghere a unor encefalopatii spongiforme
transmisibile;
 Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 172 din 14.07.2006 cu privire la
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile sanitar veterinare pentru producerea,
comerțul cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țări ale unor alimente și a
unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie;
 Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 226 din 05.12.2013 cu privire la
aprobarea fișelor de evaluare pentru unitățile farmaceutice și operatorilor de furaje.
17.2. Organizarea și structura controlului
Responsabil de segmentul controlului hranei pentru animale si nutritiei animale este Serviciul
supraveghere furaje și alte produse din componenta Direcției supraveghere farmaceutică veterinară
și furaje care este formată din doua persoane.
Directia de profil asigura controlul de stat privind calitatea, salubritatea, modul de producere,
depozitare şi distribuţie a materialelor furajere destinate animalelor de interes economic, a
furajelor medicamentate precum şi a hranei destinate animalelor de companie. Principalele funcții
ale Serviciului supraveghere furaje includ:
 implemeaza politica statului şi coordoneaza activitatea în domeniul supravegherii furajelor;
 supravegheaza corectitudineai realizării controalelor oficiale de către STSA în domeniul
furajelor.
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recepționează şi transmite mesajele de alertă raportate prin Sistemul Rapid de Alertă şi
coordonează acţiunile întreprinse pentru rezolvarea acestor situaţii;
elaborează și monitorizeaza implementarea Programului național de monitorizare a calității
furajelor. Elaborează și transmite STSA planul cifric;
asigură întocmirea şi actualizarea anuală a listei operatorilor economici ce activează în
domeniul furajării animalelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
elaborează materiale informative referitoare la domeniul de activitate;
elaborează şi implementează procedurile generale/procedurile specifice/ instrucţiunile de
lucru/manualele, precum şi toate documentele specifice structurii, în cadrul sistemului de
control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenţiei;
supraveghează interdicția totală de furajare cu proteine de origine animală a animalelor
receptive la encefalopatii spongiforme transmisibile;
asigură funcționarea unui sistem de informare privind produsele farmaceutice de uz veterinar
precum şi nutriţia animalelor în ceea ce priveşte premixurile, aditivii furajeri, furajele
medicamentate şi furajele combinate;
întocmeşte lista oficială a aditivilor furajeri, a zooforturilor, premixurilor şi concentratelor
proteino-vitamino-minerale sau vitamino-minerale ce pot fi utilizate şi introduse în furaje,
materiale furajere, furaje combinate, furaje complete şi furaje suplimentate, care este aprobată
prin
ordinul
directorului
general
şi
publicată
oficial.

Sistemul de control al hranei pentru animale la nivel teritorial este reprezentat de medicii veterinari
oficiali (inspectori) din cadrul sectiei sănătatea și bunăstarea animalelor, parte componenta a
Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor. În activitatea sa inspectorii:
 Autorizează unitățile care fabrică, depozitează, transportă și comercializează hrana pentru
animale;
 Realizeaza cotroalele oficiale planificate si neplanificate la unitățile autorizate sanitar
veterinar ce opereaza cu hrana pentru animale în scopul verificării respectării regulilor de
igienă și trasabilitatea la fabricarea furajelor, precum și utilizarea substanțelor interzise in
furaje;
 Asigură
controlul
privind
respectarea
cerințelor
sanitar-veterinare
în
procesul permutărilor, exportului şi importului furajului prin eliberarea certificatului
sanitar-veterinar;
 Realizează prelevarea de probe în vederea implementarii programului de monitorizare a
inofensivității furajelor.
 Certifica loturile de hrana pentru animale destinate transportului intern sau exportului prin
eliberarea documentului F2 sau F4;
 Elaborează rapoarte privind activitatea sa și le expediază la nivelul central ANSA.
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Figura 19. Schema sistemului de control al hranei pentru animale

17.3. Autorizarea sanitar-veterinară a unităților
Toate unitățile de producere, păstrare, transport sau comercializare a hranei pentru animale, pentru
a activa trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar/înregistrate de către Subdiviziunile Teritoriale
pentru Siguranța Alimentelor. Procedura de autorizare este descrisă în Legea nr. 221 privind
activitatea sanitar-veterinară. ANSA autorizează unitățile:
 doar după efectuarea unui control în teren de către o echipă din cadrul subdiviziunii
teritoriale raionale/municipale, control ce se finalizează cu un referat tehnic.
 doar dacă unitatea respectivă îndeplineşte cerinţele sanitar-veterinare în ceea ce priveşte
infrastructura şi echipamentele, reglementate în Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din
10.12.2008.
Pentru obținerea autorizației sanitar-veterinare, agenții economici depun o cerere la STSA, la care
anexează copiile şi originalul de pe documentele: certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii,
titlul de proprietate sau contractul încheiat pentru arenda spaţiului, contractul de angajare a
medicului veterinar de liberă practică. Deţinătorii unei autorizaţii sanitar-veterinare sunt obligați
să solicite eliberarea unei noi autorizaţii sanitar-veterinare de funcţionare dacă apar modificări
ulterioare în procesului tehnologic, modernizare, extindere ori schimbarea profilului de activitate.
Malaxoarele (mixerele, morile) din cadrul fermelor, care produc furaje doar pentru necesități
proprii nu se autorizează separat, deoarece ferma detine deja autorizatie sanitar-veterinar, unitatea
de producere a furajului este doar înregistrată în registrele interne ale subdiviziunii teritoriale si
respectiv monitorizate. Pentru a activa malaxoarele trebuie să dispună de condiții minime de
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igienă, evidență și trasabilitate față de furaje. Malaxoarele sunt autorizate sanitar veterinar daca
sunt amplasate separat de ferme de crestere a animalelor. Malaxoarele fac obiectul controlului
oficial la momentul controlului fermei iar in acest sens au fost elaborate fise de evaluare.
Unitățile de producere, păstrare, transport sau comercializare a hranei pentru animale sunt supuse
controlului ofical de către medicii veterinari oficiali conform planului anual de controale al STSA,
dar nu mai puțin de o dată pe an.
Tabelul 15. Tipul unităților autorizate pe domeniul furajării animalelor și frecvența inspecțiilor
Tipul
Fabrică de nutrețuri combinate
Ferme deținătoare de malaxoare
Depozite de furaje
Magazine de furaje
Transportatori de furaje
Magazine cu hrană p/u animale
TOTAL

Nr. unități autorizate
36
146
100
25
39
38
385

Nr. de inspecții pe an
1
1
1
1
1
1

17.4. Metodele și tehnicile de control
Inspecția. Controlul oficial se realizează prin utilizarea unor metode şi tehnici de control precum
inspecția, prelevarea de probe şi analiza de laborator. Controalele oficiale la unitățile ce operează
cu furajele se realizează de către medicii veterinari oficiali din cadrul secților sănătate animală
STSA, în conformitate cu procedurile descrise la p. 17.7. Acestea se organizează în cateva etape:
 pregătirea inspectorului în vederea unei inspecții legale, şi eficiente, acumularea de informații
suficiente privind tematica controlului, informații despre obiectivul vizat precum şi pregătirea
materialelor necesare desfășurării acțiunii,
 completarea registrului de controale de la Direcţia raională/municipală,
 completarea registrului de controale la operatorul economic,
 controlul documentelor,
 registrul de înregistrare a controalelor la unitate (controale anterioare pe furaje, termene de
remediere, recontroale, copii ale prescripţiilor, ale proceselor verbale),
 dacă s-au recoltat probe conform programului strategic pentru anul în curs,
 certificate de calitate, conformitate, veterinare pentru materia primă de import,
 registru de intrări/ieşiri furaje în/din unitate,
 evidenţe ale dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării,
 programul de autocontrol, evidenţe
 buletine de analiză pe calitatea apei,
 întocmirea fişei de evaluare,
 întocmirea actului de control, după caz a prescripţiei, procesului verbal,
 transmiterea copiilor actelor întocmite agentului economic.
 eventual, prelevarea de probe.
În mod special se inspectează:
 instalaţiile, utilajele, amplasarea echipamentului, mijloacele de transport pentru transportarea
furajelor,
 materia primă, ingredientele, şi alte produse utilizate, pentru prepararea şi producţia hranei
pentru animale,
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etichetarea,
produsele şi procedurile de curățire şi întreținere.
sistemul de autocontrol aplicat de operatorii
condițiile de igienă.

Controalele oficiale la unitatile ce opereaza cu hrana pentru animale se efectuează conform
planului de controale elaborat de fiecare STSA in parte. Suplimentar sunt elaborate planuri de
inspectii lunare. Frecventa controalelor ofifciale poate fi marita ca urmare a depistarii
neconformitatilor medii si grave, neexecutarea prescriptiilor facute la momentul controlului.
Pentru monitorizarea eficienta a inofensivitatii hranei pentru animale de interes economic, Directia
supraveghere farmaceutica veterinara si furaje elaboreaza si implementeaza anual un program de
prelevare de probe de hrana pentru animale: Programul de Monitorizare și Supraveghere a
Materialelor Furajere.
Prelevarea probelor. Prelevările de probe de furaje se efectuează în scopul implementării
Programului de Monitorizare și Supraveghere a Materialelor Furajere, care este aprobat anual prin
ordinul Directorului general al ANSA. Programul stabilește grupele de furaje din care urmeaza sa
fie prelevate probele, de asemenea tipul de unitate și frecvența prelevării probelor. În mod separat
se indică substanța pentru prezența căreia se efectuează încercările de laborator. Aceste sunt:
micotoxine, metale grele, aflatoxine, pesticide, nitriți, microorganisme patogene parametrii
radiologici etc. Laboratoarele implicate în analize de laborator sunt selectate prin procedura de
licitație. Anual circa 500-800 de probe sunt prelevate și analizate. In scopul prelevarii calitative a
probelor de furaje Directia de profil a elaborat procedura specifica de prelevare a probelor de furaje
(PS (D02/2B)-01/04). In caz de depistare a loturilor de furaje neconforme se iau masurile de
rigoare conform cerintelor normative.
Cerificarea. În conformitate cu legislația în vigoare subdiviziunile teritoriale monitorizează
mișcarea materialelor furajere pe teritoriul Republici Moldova și la export. În cazul când furajele
sunt mișcate între raioane, STSA elibereaza Certificatul Sanitar-Veterinar (Forma 2), eliberat de
inspectorul din subdiviziunea teritorială. Certificatul se eliberează pentru fiecare lot de furaje sau
materie primă furajeră. Pentru a obține Certificatul Sanitar-veterinar, producătorul prezintă
buletinul de analiză a furajului și autorizația sanitar-veterinară de funcționare a unității.
În cazul realizarii exportului de hrana pentru animale/materie prima furajera, procedura este
similară, STSA elibereaza Certificatul Sanitar-Veterinar (Forma 4) pentru lotul respectiv.
17.5. Analiza și categorizarea riscurilor. Sistemul de alertă rapidă al UE.
Analiza riscurilor emergente din hrana pentru animale se realizează în prezent la o scară
simplificată. Astfel s-a stabilit că inspecția la unitățile supravegheate să se efectueze o dată pe an,
iar în cazul suspecțiilor și informațiilor parvenite să se inspecteze cu o frecvență mai mare.
A fost elaborată procedura operațională privind notificările sistemului rapid de alertă pentru
alimente și furaje (RASFF) la nivel central ANSA. Prezenta procedură are drept scop definirea
procesului de recepționare/procesare și gestionare a notificării Sistemului rapid de alertă pentru
Alimente și Furaje la nivel central ANSA întru evitarea riscurilor din domeniul siguranței
alimentare, înainte ca ele să producă probleme consumatorilor și eliminarea lacunelor identificate
în urma depistării neconformităților.
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17.6. Măsurile în caz de neconformitate.
În cazul în care inspectorul identifică o neconformitate, se dispun măsuri ca operatorul să
remedieze situația. Indicatiile se inscriu in prescriptie ca urmare a controlului oficial infaptuit.
Atunci când decide asupra acțiunilor pe care să le întreprindă, inspectorul ține seama de natura
neconformării și de antecedentele acelui operator în materie de neconformări. Cel mai des se
impune întreprinderea măsurilor sanitare și de salubrizare.
In cazul depistarii anumitor loturi neconforme de furaje ca urmare a prelevarii probelor in baza
Programului de monitorizare a calitatii furajelor, se intreprind toate masurile posibile pentru a evita
ca lotul respectiv sa nimereasca in hrana animalelor de interes economic. In acest sens se poate
dispune diluarea lotului neconform cu alt lot conform pina cind rezultatul de laborator confirma
inofensivitatea, tratarea termica sau utilizarea hranei in alte scopuri decit cel planificat initial.
17.7. Proceduri, ghiduri și instrucțiuni documentate
De către Direcția supraveghere farmaceutică veterinară și furaje au fost elaborate și implementate
proceduri specifice privind:
 verificarea unităților de producere a furajelor combinate/furajelor medicamentate/aditivilor
furajeri/preamesteculor de aditivi furajeri PS (D02/2B)-02/01;
 verificarea unităților de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru nevoile
exclusive ale propriei exploatații (fermă cu moară, malaxor propriu, malaxor pentru furaje)
PS (D02/2B)-02/02;
 verificarea unităților care depozitează/comercializează furaje PS (D02/2B) 02/03;
 prelevarea probelor de furaje PS (D02/2B)-01/04.
De asemenea conform ordinului ANSA nr. 226 din 05.12.2014 cu privire la aprobarea fișelor de
evaluare pentru unitățile farmaceutice și operatorilor de furaje au fost aprobate fișele de evaluare
pentru operatorii cu furaje și anume:
 fișa de evaluare a unităților care desfășoară activități de ambalare a furajelor pentru
animalele de fermă;
 fișa de evaluare a unităților de producere a furajelor combinate/furajelor
medicamentate/aditivilor furajeri/preamesteculor de aditivi furajeri;
 fișa de evaluare a unităților de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru
nevoile exclusive ale propriei exploatații - fermă cu moară, malaxor propriu, malaxor mobil
pentru furaje;
 fișa de evaluare a unităților care depozitează/comercializează aditivi furajeri, premixuri de
aditivi, furaje combinate și materii prime furajere (depozite, magazine, agenți economici
intermediari, care nu dețin furaje în clădirile/incintele/instalațiile proprii/mijloace de
transport).
Pentru a usura nivelul de intelegere a cerintelor normative sanitar veterinare necesare de a fi
respectate sau intrunite de catre operatorii din domeniul hranei pentru animale, Directia de profil
a elaborat Ghidul de bune practici de producere și igienă pentru sectorul producerii furajelor.
17.8. Resurse umane și tehnice
La nivelul Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor activează 37 de șefi ai secțiilor
sănătatea animală și circa 70 de inspectori.
Pentru îndeplinirea funcțiilor de serviciu pe domeniul furajelor este necesar de a procura 37 seturi
echipamente de protecție (mănuși, cizme, măști, halate de lucru), 37 sonde manuale conice
concentrice cu o singură deschidere pentru prelevarea probelor de furaje, 37 sonde manuale conice
concentrice cu mai multe deschideri pentru prelevarea probelor de furaje, 37 sonde pentru
99

eșantionarea probelor din saci, 37 scafe pentru prelevarea probelor de furaje, pungi pentru
prelevarea probelor, sigilii, sîrmă, plombe.
17.9. Instruirea personalului
Dezvoltarea profesională are loc prin organizarea și participarea la instruiri cu medicii veterinari
oficiali din teritoriu cu privire la legislația in domeniul furajelor, care sunt petrecute de specialiștii
pe domeniu din cadru ANSA, după care medicii veterinari oficiali din teritoriu petrec seminare și
instruiesc medicii veterinari oficiali.
La întrunirile cu medicii oficiali al STSA se propun mai multe tematici, care ar trebii să fie
desfășurate sub formă de prezentări. La rândul său Direcția supraveghere farmaceutică veterinară
și furaje la sfîâșit de an aprobă Planul anual de dezvoltare profesională a colaboratorilor direcției
ținîâ cont de temele solicitate. Pentru anul 2016 au fost propuse următoare teme:
- Cerințe față de furajele medicamentate;
- Cerințe față de furaje. Siguranța furajelor;
- Implementarea procedurii specifice privind autorizarea și controlul oficial la unitățile de
producere a furajelor.
Pe an se instruiesc aproximativ 90 de medici veterinari oficiali, care la rindul lor instruiesc medicii
veterinari de liberă practică. Prestatorii de instruire internă sunt colaboratorii Direcției.
17.10. Cooperarea cu alte instituții și organizații
Direcția supraveghere farmaceutică veterinară și furaje conlucrează cu alte instituții și ministere.
În deosebi se conlucrează cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, IP Centrul
Republican de Diagnostic Veterinar și alte organizații.
Reprezentanții Direcției participă împreună cu ministerele nominalizate la mese potunde discuții
cu privire la elaborarea, modificarea, avizarea, cooperarea, coordonarea unor acte normative.
17.11. Prioritățile controlului oficial pentru perioada 2016-2020
 Utilizarea expertizei internaționale pentru elaborarea condițiilor de reglementare a preparării,
plasării pe piață și utilizării nutrețurilor cu adaos de medicamente.
 Stabilirea frecvenței controalelor oficiale la unitățile ce operează cu furajele în bază de riscuri.
 Stabilirea unei liste oficiale cu aditivi furajeri autorizați pentru import, comercializare și
utilizare pe teritoriul Republicii Moldova.
 Achiziționarea și echiparea inspectorilor cu haine de protecție și instrumente pentru prelevarea
probelor.
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Capitolul 18 . Sistemul de control a subproduselor de origine animală
18.1. Legislația relevantă
Regulile sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman
în procesul de colectare, transportare, depozitare, manipulare, prelucrare, folosire sau eliminare,
precum şi plasarea pe piaţă a acestora, este reglementată de Hotărîrea Guvernului nr. 315 din
26.04.2010 pentru aprobarea Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală
nedestinate consumului uman.
18.2. Situația actuală. Numărul de unități supuse controlului
Subprodusele de origine animală apar mai ales cu ocazia sacrificării animalelor pentru consumul
uman, în cursul producției de produse de origine animală, în cursul eliminării animalelor moarte
și în cadrul măsurilor de control al bolilor. Indiferent de originea lor, ele constituie un risc potențial
pentru sănătatea publică și animală și pentru mediu. Acest risc trebuie să fie controlat în mod
adecvat, fie prin direcționarea acestor produse către mijloace de eliminare sigure sau prin utilizarea
lor în scopuri diferite, cu condiția aplicării unor măsuri stricte, care să minimalizeze riscurile
sanitare în cauză.
În prezent în Republica Moldova majoritatea subproduselor de origine animală, în deosebi
cadavrele sunt îngropate în apropierea exploatațiilor sau sunt distruse în gropile Bekary. Doar o
mică parte din acestes sunt incinerate sau prelucrate la întreprinderi specializate. La moment există
125 de gropi Bekary. În unele raioane precum nu există nici o groapă Bekary. Unica stație
specializată în prelucrarea subproduselor de origine animală este SRL Terafix din orașul Strășăni,
care este autorizată sanitar-veterinar și are o capacitate de prelucrare de 7 tone/zi.
Tabelul 17. Numărul de unități supuse controlului de domeniul subproduselor și frecvența
inspecțiilor
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tipul unității

Numărul lor

Exploatații de bovine
Exploatații de porcine
Exploatații de ovine și caprine
Exploatații de păsări
Exploatații de iepuri
Abatoare
Unități de procesare a cărnii
Unități de procesare a subproduselor

140
201
142
53
7
140
104
1

Frecvența
controlului/an
1
1
1
1
1
4
2
2

18.3. Laboratoarele
La moment în Republică Moldova există trei laboratoare de importanță națională IP Centrul de
Diagnostic Veterinar, Laboratorul sănătatea animală din Drochia și Laboratorul sănătatea animală
din Cahul. De asemenea există și laboratoare din cadrul Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța
alimentelor, însă dotarea și capacitățile acestora sunt precare. La moment ( august 2016) nu avem
nici un laborator acreditat pe domeniul sănătatea animală.
18.4. Organizarea și metodele controlului oficial.
La nivel central ANSA de sistemul de control al subproduselor de origine animala nedestinate
consumului uman este responsabilă Direcția sanitar-veterinară și Direcția de supraveghere a
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unităților de procesare a produselor de origine animală. Prima coordoneaza activitatea
subdiviziunilor teritoriale pe domeniul sănătatea și bunăstarea animalelor, iar cea de a doua
coordonează activitatea subdiviziunilor teritoriale pe domeniul siguranța alimentelor de origine
animala, în spcial supraveghind procesarea acestora.
La nivel teritorial inspectorii din ambele secții ale subdiviziunilor teritoriale sunt implicați în
controlul subproduselor. În special inspectorii (medicii veterinari oficiali):
1. Autorizează unitățile unde se obțin subproduse sau se înregistrează animale perite,
2. Inspecteaza exploatații de creștere a animalelor, abatoare, intreprinderi de procesare a
subproduselor,
3. Certifica subprodusele care sunt transportate la procesare,
4. Prelevă probe biologice de la animalele pierite,
5. Prin intermediul Șefului subdiviziunii teritoriale, împuterniceste medicii de liberă practică,
care sunt implicați în controlul oficial și certificatrea produselor și subproduselor.
Figura 20. Schema sistemului de control al subproduselor de origine animală

În actualul sistem de control ANSA urmărește câteva obiective, și, respectiv, întreprinde:
1. Controlul ne răspândirii bolilor infecțioase în efectivele de animale și păsări.
2. Controlul dispunerii sau utilizării corecte a cadavrelor de animale și altor tipuri de subproduse
de origine animală, pentru a proteja mediul și a diminua riscurile pentru sănătatea umană și
animală.
3. Controlul trasabilității subproduselor la toate etapele (ferme, abatoare, unități de procesare)
pentru a se re-asigura prin contrapunerea datelor din diferitele tipuri de controale.
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Autorizarea. Toate exploatațiile de animale și unitățile procesare a cărnii și subproduselor se
autorizează în cadrul sistemului de control al sănătății animalelor și în cadrul controlului siguranței
alimentelor de origine animală. În cadrul controlului subproduselor de origine animală se
autorizează întreprinderile de procesare a subproduselor. Astfel, în Moldova o singură
întreprindere este autorizată pentru acest tip de activitate la data elaborării actualului plan de
control multianual.
Exploatațiile de animale se autorizează conform Legii 221 privind activitatea sanitar-veterinară,
dar pentru gropile Bekary la momentu nu există nici un act care să stipuleze careva condiții pentru
acestea. Respectiv nu există un sistem de control al gropilor Bekary.
Inspecția la exploatațiile de creștere a animalelor se efectuează o dată pe an de către inspectorii
din subdiviziunile teritoriale, Secția sănătatea și bunăstarea animalelor. Tot atunci au loc prelevări
de probe de la animalele căzute. Inspecții mai dese cu prelevări de probe expres au loc în cazurile
când o exploatație înregistrează o mortalitate înaltă sau când există suspiciuni că un focar a apărut
într-o exploatație. Chiar dacă proprietarii nu notifică ANSA, inspectorii pot efectua inspecții
inopinate pentru a determina natura mortalității și a controla întreprinderea măsurilor ce se impun.
În cadrul acestui control la exploatații se verifică Registrul de evidență a mortalității care trebuie
să conțină toate informațiile despre fiecare caz de mortalitate a animalelor, inclusiv raportul de
necropsie, diagnosticul stabilit și rezultatelor analizelor de laborator a probelor prelevate de la
animalele căzute. Nu există planuri de inspecții ale exploatațiilor doar pentru sistemul de control
al subproduselor, inspecțiile se efectuează odata cu inspecția pentru controlul sănătății animalelor,
iar prelevările de probe se efectuează doar la primirea notificărilor sau a propriilor observații
despre mortalitatea sporită a animalelor într-o anumită exploatație. Proceduri exacte de prelevare
a probelor nu sunt elaborate.
În timpul inspecțiilor la unitățile de procesare a materiei prime de origine animală și la unitățile
unde se utilizează subprodusele necomestibile, se verifică toate registrele (intrare și ieșire) pentru
a obține trasabilitatea și a contribui în acest mod la o transparență a mișcării subproduselor, fapt
care limitează riscurile de răspândire a bolilor contagioase la animale.
Certificarea. Fiecare lot de subproduse care merge la procesare este însoțit de certificat sanitar veterinar eliberat de medicii veterinari oficiali din cadrul subdiviziunii teritoriale. În acest caz se
elaborează Certificat sanitar-veterinar Forma nr. 2.
Certificatul nu poate fi obținut pentru expedierea la procesare/utilizare a animalelor căzute în
rezultatul bolilor înalt contagioase precum rabia, antrax, influenta aviara etc.
O parte din subprodusele de origine animală din Republica Moldova sunt exportate, inclusiv pe
piața UE. Aceste constituie în majoritate lor piei brute, care fac parte din Categoria III de
subproduse. Pentru export aceste produse sunt însoțite de certificat sanitar-veterinar, forma căruia
este coordonată cu autoritățile EU și/sau cu autoritățile din țara de destinație.
18.5. Proceduri, ghiduri și instrucțiuni documentate
Aspectele legate de controlul subproduselor la momentul de față nu sunt incluse într-o procedură
separat. Aceste se regăsesc în cadrul mai multor proceduri care țin de sistemul de control al
sănătății și bunăstării animalelor. Până la moment Direcția supraveghere sanitar-veterinară a
elaborat proceduri specifice pentru inspecție dintre care 7 sunt destinate nemijlocit evaluării
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respectării cerințelor sanitar-veterinare în exploatațiile de animale, proceduri ce deja sunt
implementate în teritoriu.
18.6. Măsurile în caz de non-conformitate
Codul contravențional stipulează măsurile care se întreprind de autoritățile competente în cazul
acțiunilor ilegale. Pentru actualul sistem de control, in caz de îngropare nesancționată a cadavrelor
de animale sau a organelor, este prevăzuta procedura de amendare. Inspectorul ANSA îndeplinește
proces verbal de neconformitate, care este expediat în instanța de judecată, și prin decizia căreia
se stabilește amenda.
18.7. Cooperarea cu alte instituții
ANSA cooperează cu Inspectoratul Ecologic de Stat în vederea stabilirii locurilor unde cadavre și
subproduse pot fi îngropate și locurile unde acestea nu pot fi îngropate, ambele din punct de vedere
a protejării mediului.
18.8. Prioritățile pentru perioada 2016-2020
 Ameliorarea sistemului de control al subproduselor, inclusiv prin categorizarea unităților
suspuse acestui control și stabilirea frecvenței inspecțiilor în baza riscurilor,
 Încurajarea construcției noilor incineratoare și unități de procesare a subproduselor
nedestinate consumului uman, astfel contribuind la Dezvoltarea infrastructurii de utilizare a
cadavrelor și subproduselor.
 Înăsprirea cadrului legal pentru ca agenții economici să fie mai responsabili față de utilizarea
subproduselor.
 Elaborarea procedurilor pentru sistemul de control al subproduselor.
 Contribuirea la transpunerea în legislația națională a prevederilor legislației comunitare:
a) REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind
subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului
uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind
subprodusele de origine animală)
b) REGULAMENTUL (UE) NR. 294/2013 AL COMISIEI din 14 martie 2013 de modificare
și rectificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme
sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt
destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în
ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitarveterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată.

Capitolul 19. Sistemul de control al importurilor de animale vii, plante și alimente
19.1 Legislația relevantă
 HG nr. 838 din 17.12.2009 cu privire la unele condiții privind autorizarea importului sau
tranzitului intestinelor de origine animală,
 HG nr. 1099 din 29.09.2008 cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele
sanitar-veterinare la importul animalelor,
 HG nr. 1208 din 27.10.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
comercializarea ouălor pentru consum uman,
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HG nr. 711 din 28.08.2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a
importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de
colostru destinate consumului uman,
HG nr. 1406 din 10.12.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sistemul de
etichetare a cărnii de bovină, precum şi a produselor din carne de bovină,
HG nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare,
HG nr. 48 din 27.01.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile
de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica
Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la acestea,
HG nr. 137 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor
înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie,
HG nr. 103 din 18.02.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele la
importul și plasarea pe piață a unor produse de acvacultură,
HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulelor specifice de igienă a produselor
alimentare de origine animală,
HG nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a
controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală,
HG nr. 175 din 02.03.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate
sacrificării,
HG nr. 357 din 01.06.2012 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind
comercializarea și importul păsărilor domestice și ouălor pentru incubație,
HG nr. 1113 din 06.12.2010 pentru abrobarea Normei sanitar veterinare pentru importul și
plasarea pe piața a animalelor vii de acvacultură și a produselor obținute de la acestea,
HG nr. 696 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Carne-materie primă.
Producerea, importul și comercializarea,
HG nr. 839 din 17.12.2009 pentru aprobarea unor Norme sanitar-veterinare privind mișcarea
necomercială a animalelor de companie,
HG nr. 438 din 16.07.2009 pentru abrobarea normei sanitar veterinare privind condițiile de
sănătate animală și certificare sanitar-veterinară în cazul importului de albine și bondari,
HG nr. 1093 din 08.102007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile şi
documentele aferente Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor,
HG nr. 793 din 22.10.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția şi
bunăstarea animalelor în timpul transportului,
HG nr. 189 din 17.03.2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sănătatea
animală la importul şi tranzitul anumitor ungulate vii,
Lege nr. 228 din 23.09. 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară,
Lege nr. 119 din 22.06. 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți,
HG nr. 1073 din 19.09.2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat
de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte
normative,
HG nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 cu privire la aprobarea Reglamentării Tehnice Ambalarea,
transportarea și depozitarea fructelor, legumelor și ciupercilor proaspete,
HG nr. 356 din 31 mai 2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea
Legii nr. 228 din 23.09. 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară
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HG nr. 572 din 06.08.2012 cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru
notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care
prezintă un pericol fitosanitar iminent;
HG nr. 594 din 02.08.2011 cu privire la aprobarea cerinţelor speciale pentru introducerea şi
circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova;
HG nr. 557 din 22.07.2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie
efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova şi a Normei de
circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată;
HG nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgentă din domeniul fitosanitar pentru a
preveni introducerea şi răspândirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină;

Figura 21. Posturile de inspecție la frontieră amplasate pe harta Republicii Moldova
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19.2 Organizarea și structura controlului
ANSA este autoritate competentă responsabilă de controlul importurilor de animale vii, plante și
alimente pe teritoriul Moldovei
Aparatul central – Direcția coordonarea posturilor la frontieră este constituită din Secția comerț
internațional și Serviciul coordonarea posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar. Aceasta
în special:
 Supraveghează sistemul de control (prin posturile de control la frontieră) al animalelor vii,
alimentelor, furajelor, medicamentelor de uz veterinar în scopul apărării sănătății animalelor,
apărării sănătății publice, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul țării,
 Realizează controlul fitosanitar al alimentelor, plantelor, semințelor și pesticidelor,
 Coordonează şi administrează activitatea posturilor de control sanitar-veterinar si fitosanitar,
 Coordonează şi monitorizează respectarea legislației în vigoare pentru siguranța alimentelor,
privind activitatea de import, export şi tranzit, la nivelul structurilor din subordine,
 Elaborează instrucțiuni şi proceduri aplicabile la nivelul posturilor de control în ceea ce
privește controlul operațiunilor de import, export şi tranzit cu animale vii, produse alimentare,
furaje, plante, produse de protecție a plantelor,
 Coordonează şi controlează activitatea posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar în
ceea ce privește controlul transporturilor persoanelor fizice şi juridice cu produse alimentare
interzise a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova;
 Supraveghează implementarea tuturor actelor legislative ce reglementează importul, exportul
şi tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar veterinar şi fitosanitar în scopul neadmiterii
pătrunderii din afara ţării al animalelor bolnave şi a altor mărfuri supuse controlului sanitar
veterinar de stat în stare neconformă;
 Colectează şi analizează date pentru a permite caracterizarea şi monitorizarea riscurilor care
au o influenta directă sau indirectă asupra siguranței alimentelor,
 Asigură neinfiltrații pe teritoriul R. Moldova a bolilor infecți-contagioase,
 Respectă condițiile sanitar-veterinare de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-veterinară
solicitată de ţara importatoare şi existenta notificării de acceptare a importului din partea
acesteia şi din partea autorităților veterinare competente ale țărilor de tranzit,
 Emite avize și alte acte permisive necesare pentru comerț internațional.
În cadrul posturilor activează inspectori în domeniul sanitar-veterinar și inspectori în domeniul
fitosanitar. Postul de control exercită un complex de măsuri, orientate spre protecția teritoriului
Republicii Moldova de pătrunderea sau introducerea din alte state:
 a produselor ce nu corespund cerințelor sanitare-veterinare, asigurarea trasabilității acestor
produse, prevenirea răspândirii bolilor infectocontagioase, controlul asupra exportului şi
importului animalelor, produselor şi materiei prime de origine animală, precum şi a furajului;
 a dăunătorilor periculoși şi de carantină, a agenților patogeni ai bolilor plantelor, buruienilor,
precum şi localizarea, nimicirea obiectelor de carantină şi aplicarea măsurilor fitosanitare în
dependență de riscul fitosanitar.
Tabelul 18. Lista posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră
Nr.
1.
2.
3.

Posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Efectivullimită
Criva, Briceni
14
Giurgiuleşti, Galaţi/Port/Reni, Cahul
14
Otaci, Ocniţa
10
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Hotar/Inern Regim de
lucru, ore
Ucraina
24
Romania
24
Ucraina
24

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Total

Vălcineţ, Ocniţa
Tudora, Palanca, Ştefan Vodă
Leuşeni, Hînceşti
Sculeni, Ungheni
Ungheni, Ungheni
Aerogara (8), Calea ferată (2) și poşta (1), Chişinău
Chişinău, Chișinău (terminal)

6
14
14
10
6
11
11
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Ucraina
Ucraina
Romania
Romania
Romania
Intern
Intern

24
24
24
24
24
24/8
8

În special, la Punctele de Inspecție la Frontieră inspectorul:
- Efectuează controlul documentelor care însoțesc lotul de plante, produse sau animale vii,
- Efectuează controlul identității mărfii din lot,
- Efectuează controlul fizic (clinic în cazul animalelor vii),
- Prelevă probe de produse alimentare, plante sau material biologic și le expediază la
laborator în vederea stabilirea conformității cu cerințele și legislația în vigoare,
- Permite importul numai pentru transporturile cu produse care corespund cerințelor sanitarveterinare și fitosanitare. Astfel reține sau respinge transportul, după caz,
- Dispune prin prescripții măsuri de igienizare, carantină sau alte măsuri ce se impun
- Efectuează înscrieri în registrele controlului după procedura de control.
Figura 22. Schema sistemului de control la posturile de inspecție la frontieră
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Centrul Republican de Diagnostic Veterinar cu subdiviziunile sale teritoriale este laboratorul
implicat în aspectele analitice de laborator ale controlului sanitar-veterinar la frontieră. Laboratorul
oficial, care efectuează testele în cadrul controlului fitosanitar este ÎS „Centrul Național de
Verificare și Certificare Producției Vegetale și Solului” (laboratorul fitosanitar).
19.3 Metodele și tehnicile de control
Importul și exportul mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare și fitosanitare de stat se
permite în baza Avizului sanitar-veterinar de import/export/ și Declației despre intenția de import
a mărfurilor supuse controlului fitosanitar.
Astfel sistemul de control al importului începe cu Avizul sanitar-veterinar de import/export, care
se eliberează înainte de efectuarea importului și are o perioadă de valabilitate de 20 de zile.
Agenția, în funcție de situația epizootică a țării exportatoare eliberează avizul sanitar-veterinar de
import/export al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat ale agenților economici
solicitanți. Pentru obținerea avizelor agenții economici depun la ANSA (nivel central) următoarele
seturi de acte (în copii şi în original):
 pentru importul de animale de producere/reproducere sau destinate abatajului: cererea și
copia de pe certificatul de înregistrare de stat a unităţii;
 pentru importul de produse alimentare de origine animală şi de subproduse de origine
animală: cererea, raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat din ţara de origine,
care indică compoziția, indicii fizico-chimici şi microbiologici pentru fiecare sortiment de
produs, conform înregistrării produsului în ţara de origine, copia de pe contractul de vînzarecumpărare;
 pentru importul de material germinativ, de ouă de incubație: cererea raportul de încercări,
eliberat de un laborator acreditat din ţara de origine, care indică compoziția, indicii fizicochimici şi microbiologici pentru fiecare sortiment de produs, conform standardelor din ţara de
origine;
 pentru importul de furaje, materie primă furajeră, hrană pentru animale de companie şi
animale exotice, lapte-praf furajer, momeală de pescuit, bumbac, de alte produse şi materii
care pot influenta starea sănătății animalelor şi sănătatea publică: cererea și raportul de
încercări ale produsului, din ţara de origine, după caz, în care se va indica originea şi
compoziția proteinei, specia de la care provine proteina, indicii fizico-chimici, microbiologici
şi toxicologici.
În sistemul de control al importurilor în Republica Moldova se efectuează control primar și
control secundar. Controlul sanitar-veterinar și fitosanitar primar se efectuează de către inspectorii
postului de inspecție la frontieră nemijlocit în punctele de trecere ale frontierei de stat. Acesta
constă din controlul documentelor și din controlul identității mărfii. Controlul sanitar-veterinar
final se efectuează de către inspectorii sanitar-veterinari sau fitosanitari in timpul descărcării
unității de transport la antrepozite vamale sau la depozite autorizate sanitar-veterinar. Controlul
fitosanitar final se efectuează de către inspectorul postului de control specializat intern, în restul
cazurilor de către inspectorul fitosanitar al subdiviziunii teritoriale în timpul descărcării unității de
transport la antrepozite vamale sau depozite autorizate în domeniu.
Verificarea documentelor. Controlul documentar prevede examinarea de către medicul veterinar
oficial al postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar a Aviziului sanitar-veterinar de
import/export sau a Declației despre intenția de import a mărfurilor supuse controlului fitosanitar,
a certificatelor sanitar-veterinare sau fitosanitare şi a altor documente ce confirmă calitatea,
inofensivitatea şi proveniența mărfurilor şi însoțesc un transport cu încărcături supuse
supravegherii sanitar-veterinar. Toate documentele ce însoțesc un lot de mărfuri supuse
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supravegherii sanitar-veterinare și fitosanitare de stat trebuie să fie prezentate pentru control în
original de către responsabilul de lotul respectiv. În cadrul acestui control se decide dacă din lot se
vor preleva probe su nu, în baza algoritmului privind frecventa prelevării probelor, în dependenta
de categoria produsului (descris mai jos). Controlul documentelor este obligator pentru toate
loturile care intră în vamă.
Verificarea identității mărfii. Controlul identității fiecărui lot se efectuează prin inspecție vizuală
pentru a se asigura că produsele corespund informațiilor cuprinse în certificatele sanitar-veterinare
sau alte documente însoțitoare. Controlul identității mărfii se efectuează pentru toate loturile care
ajung în vamă.
Această procedură presupune:
 că mențiunile înscrise în certificatele sau documentele sanitare-veterinare și fitosanitare oferă
garanțiile cerute de legislația națională şi internațională;
 că numărul mijlocului de transport este identic cu cel menționat în documente;
 că sigiliul este intact şi ca are același număr, menționat în documentele însoțitoare;
 că denumirea produselor supuse controlului sanitar-veterinar și fitosanitar corespund
informațiilor cuprinse în certificatele sau documentele însoțitoare;
 că ștampilele, mărcile oficiale şi mărcile de sănătate ce identifică ţara şi întreprinderea de
origine, sunt prezente şi sunt conforme celor de pe certificat sau alt document însoțitor;
 că etichetele corespund cu produsul și cu inormațiile din actele însoțitoare (pentru produsele
ambalate sau preambalate).
Controlul fizic al încărcăturii. Prin controlul fizic ANSA se asigură că produsele importate
îndeplinesc în continuare scopul menționat în certificatul sanitar-veterinar/fitosanitar sau în
documentele de însoțire.
Acest control se efectuează la depozitele unde marfa este descărcata. Actualele posturi de
inspecție la frontieră nu dispun de încăperi și condiții pentru a descarcă marfa și a preleva probe,
din acest considerent controlul se efectuează la depozitele importatorului. Doar 2 din cele 10
posturi de inspecție la frontieră (Criva și Tudora) vor efectua întreg controlul și prelevarea
probelor la frontiera, începând cu luna septembrie 2016, iar 2 posturi (Leușeni și Giurgiulești) cu
începere de la 1 ianuarie 2017.
În cardul controlului are loc verificarea garanțiilor de origine oferite de către producător pentru a
se asigura că transportul ulterior al produselor nu a afectat starea inițială menționată în certificatul
sanitar-veterinar, care se efectuează prin următoarele metode:
 control al mijloacelor de transport pentru identificarea, în special, a oricăror deficiențe sau
întreruperi ale sistemului frigorific;
 compararea greutății reale a lotului cu cea indicată în certificatul sanitar-veterinar, precum şi
numărul de ambalaje, cântărind-se întregul lot, dacă este cazul;
 verificarea ambalajelor şi a tuturor marcajelor (ștampile, etichete) de pe acestea,
corespunderea cu actele de însoțire, data fabricării, termenul de valabilitate, ţara de origine,
producătorul, inclusiv codul mărfii,
 verificarea temperaturii, pentru a se asigura respectarea acesteia în timpul transportului;
 examenul organoleptic (miros, culoare, consistență, gust);
 testarea fizică sau chimică simplă (tăiere, topire, gătire).
 controlul clinic al animalelor;
 verificarea condițiilor de transportare a animalelor.
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Examenul organoleptic şi testele fizice sau chimice se efectuează asupra unei game de probe
prelevate din întregul lot, examinarea acoperă minim 1% din numărul de ambalaje in lot.
În caz de suspiciuni întemeiate medicul veterinar oficial poate dispune efectuarea unor controale
mai ample.
Controlul fizic pe domeniul fitosanitar este inspectarea producției importate şi tranzitate supuse
carantinei fitosanitare. Controlul fitosanitar al produselor şi obiectelor supuse controlului
fitosanitar la import şi tranzit se efectuează conform procedurilor pentru fiecare produs. Acesta
prevede:
 Prelevarea, ambalarea şi etichetarea probelor pentru efectuarea expertizei de laborator a
plantelor, a produselor vegetale importate, în laboratoarele specializate acreditate. Prelevare de
probe se efectuează în proporție de 100% din loturile cu material săditor și semincer,
 Perfectarea actelor de reținere în cazul depistării neconformităților;
 Perfectarea actelor de retur cu aplicarea ștampilei triunghiulare de culoare roșie pe certificatul
fitosanitar (certificat anulat) și ștampilei IMPORTUL INTERZIS în cazul depistării
dăunătorilor de carantină și asupra cărora nu pot fi aplicate măsuri de nimicire, înlăturare sau
în cazurile depistării altor neconformități care nu pot fi înlăturate;
Adițional în cadrul postului de control la frontieră se efectuează:
 Perfectarea actelor de control fitosanitar pentru producţia importată şi tranzitată, precum şi a
documentelor financiare pentru serviciile prestate în strictă conformitate cu legislaţia în
vigoare şi lucrările îndeplinite;
 Ţinerea registrelor stabilite pentru încărcăturile supuse carantinei fitosanitare precum
Registrul de evidență a mărfurilor importate şi tranzitate şi Registrul mostrelor prelevate.
 Controlul asupra exercitarii măsurilor fitosanitare, precum şi dezinfestării sau tratării cu
produse de uz fitosanitar a producţiei importate, după caz, în conformitate cu normele
fitosanitare ale Republicii Moldova.
Tabelul 19. Grupele de produse şi frecvenţa controalelor fizice sanitar-veterinare
la importul produselor de origine animală
CateGrupele de produse
Frecvenţa controlului
goria
fizic (%)
I
Carne proaspătă inclusiv: organe interne şi produse de la bovine, ovine,
caprine, porcine şi specii de cabaline
Produse din peşte păstrate în containere închise ermetic, astfel încît să
fie stabile cerinţele faţă de temperatură, peşte proaspăt şi congelat şi
produse ale pescuitului uscate şi/sau sărate
20
Ouă întregi
Untură şi grăsimi topite
Membrane de animale
Ouă pentru incubaţie
II Carne de pasăre şi produse din carne de pasăre
Carne de iepure, carne de vînat (sălbatic/de crescătorie) şi produsele
acestora
Lapte şi produse lactate pentru consum uman
Produse din ouă
50
Proteine de origine animală prelucrate pentru consum uman
Alte produse ale pescuitului
Miere
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III

Spermă
Embrioni
Îngrășăminte
Lapte şi produse lactate (nu pentru consum uman)
Gelatină
Melci
Oase şi produse din oase
Piei brute şi prelucrate
Păr scurt, aspru de pe partea dorsală, lînă, păr, pene
Coarne şi copite
Produse apicole
Trofee de vînătoare;
Hrană procesată pentru animale
Materie primă pentru fabricarea hranei pentru animale de companie
Materie primă, sînge, produse din sînge, glande şi organe pentru uz
farmaceutic
Produse din sînge pentru uz tehnic
Agenți patogeni
Fîn/paie

Min 1, Max 10

Prelevarea probelor. Eșantioanele sunt prelevate conform metodologiei aprobate de ANSA,
ambalate cu respectarea normelor sanitar-veterinare, sigilate şi expediate la Centrul Republican
de Diagnostic Veterinar sau la un alt laborator desemnat, însoțite de un proces-verbal completat
conform cerințelor în două exemplare şi semnat de către reprezentantul agentului economic
responsabil de lotul de marfă. Un exemplar însoțește probele la laborator, al doilea exemplar se
păstrează la postul de control sanitar-veterinar.
În dependență de produs și de riscul evaluat de inspector, probele se vor supune testelor fizicochimice, microbiologice, la nivelul de metale grele, reziduuri de medicamente veterinare etc.
Prelevarea probelor are loc în scopul evaluării conformității produselor cu cerințele legislației în
vigoare. Frecvența prelevării probelor este descrisă în tabelul de mai sus. În acest caz, costurile
analizelor de laborator ale probelor prelevate sunt suportate de agentul economic importator.
Acest control se efectuează în conformitate cu Legea nr. 50 din 2013.
Prelevări de probe se mai efectuează pe domeniul fitosanitar în cadrul Programului de
Monitorizare și Supraveghere în domeniul sănătății plantelor și siguranței alimentelor de origine
non-animală, care este elaborat anual și aprobat prin Ordinul ANSA. În cadrul acestui program
se prelevă probe de fructe, legume, material săditor și semincer.
Pe perioada petrecerii investigațiilor de laborator, lotul de marfă rămâne sub restricții de orice
manipulare sub responsabilitatea agentului economic, fiind sub supravegherea subdiviziunii
teritoriale ANSA (raională/municipală) unde este amplasat depozitul autorizat sanitar veterinar.
Agentul economic importator este responsabil de păstrarea produselor de origine animală în
depozitul autorizat de ANSA pe perioada investigării de laborator. În dependență de rezultatele
analizelor de laborator decizia despe comercializarea mărfii sau alte măsuri sunt luate de
inspectorii subdiviziunilor teritoriale, unde se află marfa.
Acțiuni în cazul non-conformităților. Dacă în timpul unui control sanitar-veterinar efectuat la
locul de destinație a lotului de produse de origine animală sau în timpul transportării se constată
prezența unei boli sau a oricărei alte cauze similare, care reprezintă un risc sporit pentru animale
112

sau oameni, sau se constată că produsele provin dintr-o zonă, în care evoluează o boală epizootică,
inspectorul dispune ca lotul de produse de origine animală să fie distrus sau utilizat în alte scopuri,
iar costurile legate de distrugerea lotului să fie suportate de expeditor sau reprezentantul său. Marfa
poate fi returnată (cu excepția țărilor UE) dacă exportatorul decide să o exporte ca alternativă
nimicirii. Dacă se constată că certificatul sanitar-veterinar nu corespunde sau documentele conțin
nereguli, expeditorului i se acordă o perioadă de grație, înainte de a se recurge la această ultimă
posibilitate.
19.4 Documentația controlului oficial
1. Proceduri operaționale:
 Controlul sanitar-veterinar la frontieră a animalelor din specia bovină, ovină și caprină
provenite din import.
 Controlul sanitar-veterinar la frontieră a importurilor de carne proaspătă.
 Controlul sanitar-veterinar a animalelor din specia porcină provenite din import.
 Verificarea sănătății plantelor la import – materialul de ambalaj de lemn
 Controlul la import privind sănătatea plantelor (produse).
 Controlul la import privind sănătatea plantelor (semințe).
 Cerințele privind emiterea permiselor fitosanitare de import;
 Completarea şi eliberarea actului privind controlul fitosanitar a plantelor, produselor şi
bunurilor conexe importate.
2. Acte interne ale ANSA:
 Regulament al Direcției coordonarea posturilor la frontieră.
 Regulament de funcționare a posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la
frontiera de stat a Republicii Moldova.
 Reguli generale de eșantionare a mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar.
 Regulament de stabilire a normelor privind certificatele sanitar-veterinare și a unor
formulare tipizate
 Instrucțiune metodică de prelevare a probelor în cadrul controlului fitosanitar și expertizei
fitosanitare la importul produselor de origine vegetală.
3. Acte eliberate/procesate de ANSA:
 Aviz sanitar-veterinar la import/export (procedura este descrisă mai sus)
 Document Veterinar Comun de Intrare (DVCI) – document emis de inspectorii de frontieră
unde se face concluzia în urma controlului, daca marfa este conforma si poate fi admisă.
Doar cu acest act marfa poate continua procedura de vămuire în regim de import.
 Proces verbal de prelevare a probelor.
 Certificat de dezinfecție.
 Act privind controlul fitosanitar
 Act de reținere.
 Act de retur
4. Registre (pe suport de hîrtie):
 Registru de evidență a mărfurilor la import
 Registru de evidență a mărfurilor la export
 Registru de evidență a mărfurilor în tranzit
 Registru de primire-predare a schimbului
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19.5 Cooperarea cu Serviciul Vamal și alte instituții
Cooperarea cu serviciul vamal are loc în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 1073
din 19.09.2008. Actul stabilește că:
 Organele vamale vor autoriza importul/exportul/tranzitul mărfurilor supuse controlului numai
după finalizarea controlului sanitar-veterinar sau fitosanitar. În acest sens se emite DVCI.
 Organele vamale asigură posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră cu
încăperi de serviciu în cadrul posturilor vamale organizate în punctele de trecere a frontierei
de stat, abilitate cu dreptul de vămuire a mărfurilor respective.
 Organele vamale asigură accesul permanent al inspectorilor ANSA la informația cu privire la
trecerea mărfurilor supuse controlului peste frontiera de stat. Accesul la informație se
efectuează prin accesul (cu parolă) la sistemul Asycuta World. Inspectorii ANSA pot vizualiza
întreg pachetul de acte online, doar pentru mărfurile de la codurile vamale, care sunt supuse
supravegherii sanitar-veterinare și fitosanitare.
19.6 Instruirea inspectorilor
Instruirea inspectorilor are loc conform planului anual al ANSA de dezvoltare profesională și în
cadrul proiectelor de instruire pe domeniile de activitate organizate de instituțiile internaționale.
Planul de instruire este elaborat de Direcția coordonarea posturilor la frontieră și ulterior integrat
în Planul anual de instruiri al ANSA.
Instruirile sunt livrate de specialiștii din cadrul Direcției coordonarea posturilor la frontieră precum
și colaboratori din alte direcții ale ANSA și specialiști de peste hotare. Toți inspectorii sunt instruiți
anual pe tematicile de actualitate.
19.7. Resurse umane, materiale și tehnice disponibile
La moment la cele 10 posturi de inspecție la frontieră activează 110 persoane. Doar doua din cele
10 posturi de inspecție la frontieră sunt aproape de standardele UE în termeni de infrastructură
fizică. Postul din Criva și postul din Tudora au fost construite și echipate în cadrul unui proiect al
Băncii Mondiale. Posturile incluse in proiect sunt totalmente noi și moderne. La moment posturile
de control sanitar-veterinar și fitosanitar sunt dotate cu minimumul necesar de echipamente pentru
efectuarea controlului sanitar-veterinar:
 General (mobilier, computere și echipament de comunicare cu internet, automobile)
 Laboratoare (frigidere, halate, scule și instrumente, cântare și termometre)
 Inspecție (cameră foto, containere pentru probe, samplere, mobilier special, seringi etc)
Aceste posturi vor demara activitatea în luna Septembrie 2016. Posturile de la Criva și e la Tudora
vor efectua și controlul importului animalelor vii. Celelalte posturi efectuează doar controlul
documentelor și controlul identității mărfii.
19.8 Sisteme informaționale și baze de date.
La moment Posturile de control sanitar-veterinar și fitosanitar sunt conectate parțial la Modulul
MULTY AGENCY al Sistemului Informațional Integrat Vamal (SIIV) Asycuda World. Cu
ajutorul acestui sistem colaboratorii posturilor pot vizualiza declarația vamala în detaliu la export
precum și documentele care sunt atașata le declarație la mărfurile de la codurile care se supun
supravegherii sanitar-veterinare. Mărfurile supuse controlului sanitar-veterinar în regim vamal de
export pot fi validate de către serviciul vamal numai după validarea acestora de către colaboratorii
posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar.
Moldova a fost conectată la sistemul TRACES, care permite vizualizarea mișcării mărfurilor
suspuse controlului sanitar-veterinar din momentul ieșirii din exploatație/fabrică și a actelor de
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însoțire. În acest sistem se eliberează Certificatele sanitar-veterinare pentru export de către
inspectorii din subdiviziunile teritoriale ale ANSA.
19.9 Prioritățile sistemului de control al importurilor pentru perioada 2016-2020
 Darea în exploatare a patru posturi de control sanitar veterinar și fitosanitar la frontieră și
operarea acestora în conformitate cu legislația națională.
 Instruirea și abilitatea inspectorilor de la frontieră să utilizeze sistemul TRACES.
 Instruirea inspectorilor posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră privind
aplicarea bunelor practici de control la frontieră în țările UE.
 Ajustarea legislației naționale la standardele UE în ceea ce ține de controlul la frontieră.

Capitolul 20 – Sistemul de Control al Sănătății Plantelor și a Produselor de Protecție a
Plantelor. Controlul materialului semincer.
20.1. Legislația relevantă în vigoare
 Legea nr. 228 din 23 octombrie 2010 cu privire la protecția plantelor şi carantina fitosanitară;
 Legea nr. 119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanți
 Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe;
 Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecția soiurilor de plante;
 Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului;
 Legea nr. 658 din 29.10.1999 privind culturile nucifere;
 Legea nr. 728 din 06.02.1996 cu privire la pomicultură;
 Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
 HG nr. 1073 din 19.09.2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat
de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte
normative;
 HG nr. 356 din 31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii
nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
 HG nr. 572 din 06.08.2012 cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru
notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care
prezintă un pericol fitosanitar iminent;
 HG nr. 594 din 02.08.2011 cu privire la aprobarea Cerințelor speciale pentru introducerea şi
circulația plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova;
 HG nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a
preveni introducerea şi răspândirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină;
 HG nr. 970 din 17.11.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea şi
funcționarea ghișeului unic pentru eliberarea certificatului fitosanitar pentru export/reexport;
 HG nr. 1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților
 HG nr.600 din 18,07,2014 privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere
păioase;
 HG nr. 43 din 15.01.2013 privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de
plante al RM;
 HG nr. 415 din 21.06.2013 privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea
materialului de înmulţire şi săditor pomicol;
 HG nr. 713 din 12.09.2013 privind producerea şi comercializarea seminţelor şi materialului
săditor de legume;
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HG nr. 915 din 07.12.2011 privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante
oleaginoase şi pentru fibre;
HG nr. 836 din 11.11.2011 privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere;
HG nr. 189 din 17.03.2010 cu privire la cerinţele minime de comercializare pentru cartofi de
sămânţă;
HG nr. 418 din 09.07.2009 privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea
materialului de înmulţire şi săditor viticol;
HG nr. 1211 din 29.10.2008 privind reglementările tehnice pentru material semincer de
porumb şi sorg.
Regulamentul cu privire la gestionarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanți aprobat prin
ordinul comun Ministerului Agriculturii şi Ministerului Sănătății nr.231 din 28.11.2003.

20.2. Nivelele de organizare și management al controalelor oficiale
Funcția de control în domeniul vizat este realizată prin intermediul subdiviziunilor raionale şi
municipale pentru siguranța alimentelor și este coordonată la nivel central ANSA. În total 180 de
inspectori activează la nivel teritorial și peste 20 de angajați ai aparatului central al agenției.
Din cei 180 de inspectori, 37 de inspectori sunt responsabili pe domeniul controlul produselor de
uz fitosanitar si a fertilizanților, iar alți 72 de inspectori au în responsabilitățile lor supravegherea
producătorilor de materal semincer, precum și certificarea materialului semincer produs și importat
în Moldova, ceilalți 71 de inspectori sunt responsabili de sănătatea plantelor.
Direcția protecţia şi sănătatea plantelor din cadrul aparatului central are sarcina să organizeze
activitățile de sănătate şi protecție a plantelor, inclusiv şi de carantină fitosanitară, precum şi
activităţile de control a conformității cu cerinţele de calitate pentru fructe şi legume proaspete pe
întregul teritoriu al ţării, conform unei concepţii unitare, care să asigure sănătatea plantelor
cultivate, a pădurilor, păşunilor, fânețelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă, precum şi a
produselor agricole depozitate. Adițional Direcția este responsabilă de:
 Promovarea politicii de stat în domeniul fitosanitar;
 Elaborarea procedurilor operaționale şi specifice, a instrucțiunilor, regulamentelor privind
aplicarea prevederilor legislației în vigoare, standardelor internaționale, cerințelor specifice în
domeniul vizat;
 Iimplementarea programelor complexe de stat, fundamentate din punct de vedere științific, şi
măsurilor speciale de prevenire şi lichidare a focarelor de organisme dăunătoare extrem de
periculoase şi de carantină;
 Protecția teritoriului Republicii Moldova de pătrunderea sau introducerea din alte state a
dăunătorilor, agenţilor patogeni ai bolilor plantelor şi buruienilor care pot cauza prejudicii
considerabile economiei naţionale;
 Stabilirea regulilor fitosanitare şi de calitate unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice
sau juridice, deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utilă, precum şi pentru
cei care depozitează, transportă şi valorifică plante şi produse vegetale.
 Elaborarea propunerilor privind modificarea, actualizarea cadrului legal în domeniul
protecţiei şi sănătatea plantelor;
 Elaborarea, aprobarea şi implementarea programe speciale de pronosticare, prevenire,
combatere şi lichidare a focarelor de organisme dăunătoare şi de organisme de carantină;
 Luarea unor măsuri de urgenţă privind detectarea şi lichidarea promptă a focarelor şi/sau a
invaziilor de organisme dăunătoare.
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Figura 23. Schema sistemului de control al sănătății plantelor, produselor de protecție
a plantelor și a materialului semincer

Direcția controlul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanți este autoritatea de control în domeniul
gestionării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților, organ de specialitate din cadrul Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În fiecare subdiviziune raională/municipală pentru
siguranța alimentelor este inspectorul responsabil de gestionarea produselor de uz fitosanitar şi
fertilizanților (PUFF). ANSA este împuternicită prin lege:
 să ceară întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, care fabrică, importă, transportă,
depozitează, comercializează şi utilizează produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, să respecte
legislația din domeniu;
 să aibă acces liber în întreprinderi, instituţii, organizaţii care desfăşoară activităţi de fabricare,
import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor pentru a le controla, inclusiv a preleva mostre pentru investigaţii în vederea
determinării calităţii lor;
 să interzică importul, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor care nu corespund standardelor naţionale, reglementărilor fitosanitare, sanitaroigienice şi altor acte tehnico-normative, prelucrarea şi comercializarea produselor
agroalimentare şi folosirea apei în cazul depistării de reziduuri de produse fitosanitare şi de
fertilizanţi peste limitele maxim admisibile;
 să solicite eliberarea din funcţie a persoanelor antrenate în activităţi cu produse de uz
fitosanitar şi cu fertilizanţi care nu au fost supuse examenului medical şi nu au fost
instruite în privinţa securităţii muncii din cadrul acestor activităţi;
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să primească de la ministere, departamente, întreprinderi, instituţii, organizaţii, persoane
fizice şi juridice antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi informaţie
statistică şi de altă natură necesară supravegherii şi controlului de stat în domeniu;
să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale privind încălcarea prezentei legi şi altor
acte legislative cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
sa aibă acces liber la producţia de origine vegetală la locul de fabricare, de depozitare, de
ambalare sau de comercializare pentru a preleva probe în vederea determinării limitelor
maxim admisibile (LMA) de reziduuri de pesticide şi de nitraţi.

Pe domeniul controlului semințelor ANSA are următoarele atribuții:
 implementează politicile de stat în domeniul producerii, prelucrării, controlului calității şi
comercializării semințelor;
 efectuează, în scop de certificare a seminţelor, inspecţii în cîmp pentru a stabili
corespunderea identității soiului purităţii biologice, valorii culturale, stării fitosanitare;
 participă la elaborarea actelor normative în domeniul producerii, prelucrării şi
comercializării seminţelor;
 elaborează sau actualizează ghiduri de inspecţie în cîmp şi de certificare a seminţelor;
ţine Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau
comercializarea seminţelor;
 efectuează înregistrarea sau sistarea înregistrării agenţilor economici în condiţiile prezentei
legi;
 eliberează certificate de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau
comercializarea seminţelor;
 aprobă:
o sectoarele semincere şi de hibridare a culturilor agricole;
o plantaţiile-mamă viticole, pomicole, de arbuşti fructiferi şi căpşuni,
o lista inspectorilor responsabili pentru inspectarea sectoarelor semincere şi de
hibridare a culturilor agricole, precum şi pentru recunoaşterea purităţii de soi în
pepinierele viticole şi pomicole.
Sarcinile de baza al inspectorului din domeniul protecţia şi sănătatea plantelor din cadrul Direcţiei
raionale sau municipale pentru siguranţa alimentelor sunt:
 Efectuează controlul plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului
de carantină fitosanitară, la orice etapă a producerii, a comercializării sau a circulaţiei acestora
Exercitarea controlul fitosanitar, inclusiv supravegherea, monitorizarea şi inspecţia
organismelor dăunătoare, în special a celor de carantină;
 Asigură controlul de carantină fitosanitară în corespundere cu prevederile legii;
 Eliberează certificate fitosanitare pentru exportul şi reexportul producţiei, materialelor şi
obiectelor supuse carantinei fitosanitare;
 Înregistrează şi ţine evidenţa producătorilor, importatorilor, exportatorilor, centrelor de
expediere şi a depozitelor colective de plante şi de produse vegetale în Registrul oficial de
înregistrare, cu indicarea denumirii operatorului, numărului de înregistrare al acestuia, tipului
de activitate, adreselor la care îşi desfăşoară activităţile, cu eliberarea certificatului de
înregistrare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 6 a Legi 228;
 Întocmeşte procese-verbale de constatare a contravenţiilor în domeniul fitosanitar şi remite
dosare în instanţă de judecată;
 Prelevează probe în scopul determinării stării fitosanitare, și, după necesitate, pentru expertiza
de laborator a plantelor, a produselor vegetale şi a bunurilor conexe supuse regimului de
carantină fitosanitară importate, exportate şi reexportate.
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20.3 Numărul de operatori/unități supravegheate. Metode de control.
În conformitate cu prevederile art. 24 Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor
şi la carantina fitosanitară sunt înregistraţi cca. 1800 operatori care au declarat mai multe tipuri de
activitate.
Tabelul 20. Numărul de operatori înregistrați pe domeniul fitosanitar
Nr. ord
1
2
3

Categoria (tipul de activitate)
Depozite și magazine de PUFF autorizate
Producător de material semincer înegistrați
Producător agricol, deţinător al unui depozit colectiv şi/sau centrul de
expediere; importator; exportator; utilizator de produse de uz
fitosanitar şi de fertilizanți.
TOTAL

Numărul
465
100
1235
1800

20.3.1. Controlul in domeniul sănătății plantelor
Inregistrarea operatorilor. Subdiviziunile teritoriale înregistrează şi ţin evidenta operatorilor.
După înregistrare se eliberează Certificat de înregistrare. Operatorii înregistrați respectă
următoarele cerinţe:
 menţin evidenţa privind locaţiile în care se cultivă, se produc, se depozitează, se păstrează ori
se folosesc plante, produse vegetale şi se utilizează produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi;
 menţin documentaţia administrativă, normativă și tehnică scopul de a pune la dispoziţia
inspectorilor ANSA a informaţiilor complete cu privire la plantele, produsele vegetale sau alte
bunuri conexe, produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, care se află în gestiunea lor
 efectuaează observaţii vizuale în perioada de vegetaţie a plantelor ori de cîte ori este necesar
şi în conformitate cu recomandările ANSA;
 asigurarea accesului inspectorilor ANSA la locaţii pentru efectuarea controalelor, prelevarea
de probe şi verificarea dosarelor,
 informează subdiviziunea despre modificările parvenite pe parcurs în documentația tehnică
sau în activitatea sa.
Certificarea. Producţia vegetală destinată exportului se controlează la cererea exportatorului după
depunerea cererii privind eliberarea certificatului fitosanitar. Certificatul fitosanitar /certificatul
de export /de reexport este un document oficial care certifică faptul că plantele, produsele vegetale
şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară destinate exportului, reexportului
corespund cerințelor fitosanitare.
Certificatul fitosanitar se eliberează exportatorului de către subdiviziunea teritoriala ANSA, în a
cărei rază de acţiune sunt produse mărfurile supuse carantinei, pentru a fi prezentat organului
fitosanitar competent din statul importator. Pentru obținerea certificatului fitosanitar, exportatorul
prezintă în STSA, cu cel puțin 24 de ore înainte de expediere:
 cerere de eliberare a certificatului fitosanitar;
 certificat privind utilizarea produselor de uz fitosanitar (la solicitarea țării importatoare)
 copie de pe factura fiscală sau de pe factura de expediţie a încărcăturii;
 act privind efectuarea controlului fitosanitar (după caz),
 certificat fitosanitar al țării de origine (în caz de reexport),
Termenul de valabilitate a certificatului fitosanitar este de 14 zile din data eliberării.
Inspectia. Scopul unui control fitosanitar este să confirme prezenţa sau lipsa unor organisme
dăunătoare plantelor şi produselor vegetale, inclusiv celor de carantină. În acest context
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inspectorul fitosanitar realizează supravegherea terenurilor agricole, locurilor de stocare şi
depozitare a producției vegetale, mijloacelor de transport cu care se transportă aceste produse.
Ținând cont de perioada de dezvoltare a organismelor nocive a plantelor, se planifică nu mai puţin
de 3 inspecții fitosanitare pentru perioada de vegetaţie a plantelor. Controlul fitosanitar se
efectuează, în mod obligatoriu, la locul de producţie şi se aplică asupra tuturor plantelor şi
produselor vegetale cultivate, produse, folosite sau prezente altfel în perimetrul spaţiilor de
producţie, precum şi asupra mediului de creştere folosit în spaţiul respectiv.
Controlul fitosanitar se exercită prin:
 supravegherea asupra realizării măsurilor economico-organizatorice, agrotehnice, biologice şi
chimice de protecţie a plantelor, asupra respectării regulilor de păstrare, transportare şi de
utilizare a mijloacelor de protecţie a plantelor de către persoane fizice şi juridice, indiferent
de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
 controlul aplicării şi respectării legislatiei privind producerea, depozitarea, transportarea,
prelucrarea, comercializarea şi folosirea plantelor şi a produselor vegetale, precum şi a
produselor de uz fitosanitar, de către persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare;
 stabilirea modului de utilizare a produselor de uz fitosanitar pentru protecţia plantelor, a
produselor vegetale, a lemnului şi a produselor din lemn;
 inspecţia pepinierelor de carantină introductivă, altor pepiniere, a parcelelor experimentale
de încercare a soiurilor, a serelor de producere a materialului semincer şi săditor;
Prelevarea de probe. În domeniul sănătății plantelor probe se prelevă în trei cazuri:
1. În sensul eliberării certificatului fitosanitar,
2. În cadrul efectuarii expertizei de laborator cu scopul identificării organismelor de
carantină, atunci când există suspiciuni,
3. În scopul implementării Programului de Monitorizare și Supraveghere în domeniul
sănătății plantelor și siguranței alimentelor de origine non-animală. Acesta are menirea să
asigure supravegherea stării fitosanitare și să asigure controlul oficial al reziduurilor de
produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi din plante şi din produse vegetale în condiţii de
siguranţă
alimentară,
în
laboratoare
de
control
toxicologic.
20.3.2. Controlul in domeniul produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților.
Controlul este organizat pe două etape: Importul PUFF și Utilizarea PUFF.
Controlul importului PUFF
a) Eliberarea autorizațiilor de import. Direcția controlul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanți
(DCPUFF) este responsabilă de eliberarea autorizației de import a Produselor de Uz
Fitosanitar și a Fertilizanților (PUFF). Autorizația se eliberează fără plată, în baza cererii
importatorului cu condiția că produsul importat este inclus în Registrul de Stat al PUFF
permiși pentru utilizare în Republica Moldova. Pachetul de documente va include, printre
altele, licența pentru activitatea de import a PUFF, facturi, contracte și certificatul de calitate
emis de producător.
Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanților permiși pentru utilizare în
Republica Moldova este elaborat de către Centru de Stat pentru Atestarea şi Omologarea PUFF,
organ de specialitate din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Toate
modificările din Registru (înregistrarea/radierea/schimbării normei de consum etc.) se efectuează
la convocarea Comisiei interdepartamentale constituită din reprezentanți ai Agenției Naționale
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pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul
Mediului, Ministerul Sănătății şi instituțiile de cercetări științifice.
După eliberarea autorizației, datele se înregistrează în “Registrul de evidentă a trasabilității
importurilor de PUFF”, în format electronic cât şi pe hârtie. În registru se introduce data depunerii
cererii, denumirea agentului economic, producătorul /registrantul, denumirea comercială a
produselor, cantitățile și numărul Autorizației de import.
Fiecare agent economic titular de licență în domeniu este obligat să tina evidenta PUFF în
“Registrul de evidență al importului, comercializării şi stocului de PUFF”. Datele din registru cu
referire la cantitățile importate/procurate de pe teritoriul republicii/comercializate/ şi stocul rămas
se expediază trimestrial către ANSA.
b) Autorizarea depozitului. Depozitarea PUFF este permisă în depozite special amenajate,
autorizate în modul stabilit de către ANSA. Magazinele şi depozitele specializate,
suprafețele aferente lor, amenajate şi înzestrate cu inventarul necesar, conform normelor
sanitar-igienice, cerințelor de protecție a mediului şi regulilor de securitate anti-incendiară
în vigoare, sunt autorizate de ANSA în baza procesului verbal, anexat la autorizația de
funcționare, întocmit de comisia mixtă instituită din reprezentanți ai subdiviziunilor
abilitate ale Ministerului Sănătății, Ministerul Mediului ANSA şi Ministerului Afacerilor
Interne, pe un termen de 5 ani.
Utilizarea și depozitarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în condițiile agriculturii
autohtone poartă un caracter sezonier, fapt ce implică necesitatea efectuării controlului anual al
încăperilor destinate acestui tip de producție în perioada Martie-Mai.
Actualmente sunt autorizate 465 de depozite şi magazine specializate. Anual se efectuează cca 650
controale cu privire la autorizarea depozitelor şi magazinelor agricole.
II.
Controlul gestionării și utilizării PUFF
a) Inspecția utilizării PUFF. Inspecția la capitolul utilizării produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanților prevede verificarea documentelor relevante şi a conformității cu cerințele
pentru etichetare şi ambalare. Pentru asigurarea implementării bunelor practici agricole în
vederea obținerii unor recolte inofensive din punct de vedere a reziduurilor de pesticide,
inspectorii ANSA verifică dacă:
 Producătorii agricoli / utilizatorii de PUFF aplică tratamente doar cu produse omologate și
înregistrate în Registrul de Stat.
 PUFF omologați se aplică în strictă conformitate cu termenele de aplicare și numărul
maxim de aplicări conform.
 Este respectată doza produsului aplicat și norma de consum a soluției de lucru a pesticidelor
și fertilizanților utilizați.
 Sunt respectate termenele de așteptare pînă la recoltarea producției agricole la care s-au
aplicat tratamente fitosanitare.
 Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților se efectuează doar în scopurile
pentru care au fost omologați
 Tratamentele fitosanitare aplicarea fertilizanților sunt înscrise în Registrul de evidență a
utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților.
b) Declarația pe propria răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a PUFF.
Producătorul agricol sau persoana care desfășoară lucrări fitosanitare ori prestează servicii în
domeniul protecției plantelor este obligată să țină evidenta utilizării produselor de uz fitosanitar şi
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Figura 24. Schema procedurii de control a gestionarilor de produse de uz fitosanitar și
fertilizanți
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a fertilizanților în Registrul de evidentă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților.
Registrul sigilat de subdiviziunea teritorială şi bonurile sau facturile fiscale, care confirmă
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procurarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților de la titulari de licență în domeniu, se
anexează la Declarația pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor
de uz fitosanitar şi a fertilizanților recepționată de subdiviziunile teritoriale. Pentru produsele
agricole, inclusiv a strugurilor, destinați exportului, în declarație de indică denumirea substanțelor
active a tuturor produselor utilizate pe perioada de vegetație.
c) Certificatul de inofensivitate. În baza Certificatului privind respectarea regulilor de
utilizare a produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanților şi a rezultatelor încercărilor de
laborator, subdiviziunile teritoriale eliberează Certificat de inofensivitate pentru fiecare lot de
materie primă agricolă, produsele alimentare şi hrana pentru animale de origine vegetală, plasate
pe piață. Pentru monitorizarea şi supravegherea eliberării Certificatelor sus-menționate,
subdiviziunile teritoriale ANSA prezintă informațiile operative, lunare, trimestriale şi anuale
Direcției controlul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanți, care sunt analizate, generalizate şi
prezentate conducerii Agenției
20.3.3. Controlul în domeniul materialului semincier.
Conform prevederilor Legii despre semințe politica din sectorul semincer este realizată de către
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, care asigură cadrul
organizațional și conformitatea cu prevederile legale cu privire la producerea, procesarea,
controlul și certificarea calității referitoare la comercializarea semințelor și materialului săditor.
Subdiviziunile teritoriale ale ANSA au sarcina directă de a supraveghea și certifica identitatea și
calitatea semințelor, de a înregistra și monitoriza producătorii și furnizorii de semințe și material
săditor la toate etapele de producție, procesare și comercializare
De-a lungul întregului ciclu de producție de semințe ANSA urmărește cu precizie originea
semințelor, la fel urmărește ca fiecare declarație de multiplicație să conțină informație referitoare
la semințele de bază, aceste declarații fiind păstrate până la eliberarea certificatelor în faza finală.
Inspectorii teritoriali sunt primii responsabili pentru urmărirea procesului de producere și
certificare, în timp ce Direcția control semincer supraveghează producția de semințe la nivel
național, verifică conformitatea acestora și păstrează evidențele tuturor semințelor produse
vreodată pentru care s-a solicitat și s-a oferit certificarea. Anual la 1 iunie și 30 decembrie Direcția
de la nivelul central ANSA colectează rapoartele din subdiviziuni privind volumul de semințe și
material săditor produs.
Inregistrarea operatorilor. Pentru a produce seminţe în vederea plasării lor pe piaţă, agenţii
economici trebuie să fie înscrişi în Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea
şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor. În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea
cererii de inregistrare, în urma vizitei la faţa locului inspectorul întocmeşte un proces-verbal. în
care propune, după caz, înregistrarea sau refuză înregistrarea agentului economic.
În cazul în care agentul economic înregistrat nu întruneşte condiţiile privind activitatea indicată în
certificatul de înregistrare, ANSA sistează înregistrarea acestuia. Sistarea înregistrării agentului
economic se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 68 privind semințele în baza
procesului-verbal întocmit de inspector.
Inspecția. ANSA efectuează inspecții în cîmp în scopul certificării semințelor pentru determinarea
conformității cu identitatea soiului, puritatea biologică, valoarea pentru cultivare și condițiile
fitosanitare. Inspecțiile se efectuează de către inspectorii teritoriali ANSA prin intermediul
procedurilor de inspecție și examinare, stabilite conform prevederilor legislației. Producătorii
înregistrați desemnează un reprezentant responsabil pentru conformitatea proceselor de producție
la toate nivelele pentru condiționarea semințelor și plasarea lor pe piață.
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Controlul sectoarelor semincere (inspecţia în cîmp) se efectuează de către inspectorii nominalizaţi
anual prin ordinul directorului Agenţiei, în baza declaraţiilor de multiplicare prezentate.
Inspectorul este împuternicit să efectueze controlul sectoarelor semincere (pepinierelor),
seminţelor, să declaseze şi să rebuteze sectoarele semincere şi de producere a materialului săditor
în caz de încălcare a tehnologiei de producere a seminţelor şi a materialului săditor.
Pentru a asigura urmărirea fiecărei verificări și inspecții, Departamentul control semincer publică
un decret privitor la inspecțiile câmpurilor producătoare de semințe care constată, în special, din:
lista procedurilor, semințele pentru care au fost solicitate certificare și numele inspectorilor și
supraveghetorilor care efectuează inspecțiile asupra acelor loturi.
Mai multe inspecții în câmp sunt efectuate în conformitate cu Schemele Seminciere OECD, iar în
urma fiecărei inspecții se eliberează raportul de inspecție și documentul final care permite
finalizarea procesului de certificare pentru acel lot de pământ.
Certificarea semințelor. ANSA eliberează următoarele certificate:
a) certificatul de calitate la exportul seminţelor;
b) certificatul de calitate la importul seminţelor;
c) certificatul de calitate/buletinul de analiză a seminţelor pentru uz intern;
d) certificatul de valoare biologică;
e) certificatul pentru materialul de înmulţire şi pentru materialul săditor viticol, pomicol şi
bacifer.
Primele două certificate din listă sunt eliberate la nivel central al Agenției, iar celelalte certificate
sunt eliberate în subdiviziunile teritoriale. Certificară calității semințelor se efectuează la
solicitarea agentului economic și la prezentarea de către acesta:
 a probei de laborator prelevate de inspectorul de stat în conformitate cu cerinţele naţionale
sau internaţionale;
 a procesului-verbal de prelevare a probelor, întocmit de inspectorul de stat şi semnat de
ambele părţi;
 a documentului de inspecţie în cîmp sau a certificatului de calitate eliberat anterior,
 a documentelor ce adeveresc provenienţa seminţelor importate.
Dacă semințele corespund cu cerințele specifice, se eliberează Certificatul de calitate a semințelor
pentru lotul de semințe, inclusiv în baza rezultatelor testelor de la laboratoarele autorizate ale
subdiviziunile teritoriale (de uz intern) și de laboratorul autorizat ISTA – pentru exportul
semințelor.
Controlul Importului și Exportului de semințe. Sunt admise la import numai seminţele soiurilor
de plante înscrise în Catalogul soiurilor. După importul semințelor în baza certificatului de calitate
la import, inspectorii ANSA efectuează controlul şi certificarea loturilor de semințe şi eliberează
agentului economic certificatul de calitate pentru seminţe sau buletinul de analiză a seminţelor
pentru uz intern.
Pentru a autoriza importul de semințe, sunt solicitate următoarele documente:
a) Certificatul de import provizoriu eliberat de ANSA (Departamentul control semincer);
b) Certificatul fitosanitar, eliberat de țara din care se exportă.
Semințele importate sunt admise pentru comercializare dacă certificatele indicate mai sus au fost
emise. Importatorii de semințe sunt obligați să prezinte la ANSA un raport în formă scrisă despre
toate semințele importate, până la o anumită dată, în dependență de tipul de semințe. Asemenea,
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importatorii care revând toată producția, trebuie să păstreze registrele cu intrările și ieșirile de
semințe. Aceste registre trebuie prezentate inspectorilor, dacă sunt solicitate.
Exportul şi reexportul seminţelor se admite numai după certificarea loturilor de seminţe. Agenţii
economici efectuează exportul seminţelor în baza următoarelor documente:




certificatul fitosanitar de model internaţional pentru seminţe la export, eliberat de Agenţia
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
certificatul de calitate la exportul seminţelor (blanchetă de culoare oranj) şi la exportul
materialului săditor (blanchetă de culoare albă), eliberat de Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor;
contractul de export cu specificarea fiecărui lot de seminţe şi raportul de încercări al unui
laborator acreditat, în a căror bază se eliberează certificatele indicate la lit. a).

Eliberarea certificatului de calitate la exportul materialului de înmulţire şi al celui săditor se
efectuează în baza certificatului de valoare biologică, eliberat producătorului de ANSA.
20.4 Proceduri interne
Sunt elaborate şi aprobate următoarele proceduri pe domeniul protecția plantelor:
 PO - (D-03/1C) – 03/01: Completarea şi eliberarea actului privind controlul fitosanitar a
plantelor, produselor şi bunurilor conexe destinate exportului;
 PO - (D-03/1C) – 02/01: Inspecţia producţiei destinate exportului;
 PO - (D-03/1C) – 01/01: Eliberarea certificatelor fitosanitare pentru export şi re-export;
 PS – (D-03/1B) – 01/01: Elaborarea şi editarea pronosticurilor privind răspândirea
dăunătorilor şi bolilor principali a culturilor agricole. Întocmirea şi difuzarea buletinelor de
avertizare.
Pe domeniul controlului semincer:
 PO – 01/03 din 04.08.2014 „ Certificarea materialului săditor fructifer”
 PS - (D03/03A)-01/01 din 26.09.2014 „Recepţionarea, verificarea şi înregistrarea declaraţiilor
de multiplicare a seminţelor”
 PS – (D03/03A) – 01/02 din 29.09.2014 „Inspecţia în câmp în sectoarele de producere a
seminţelor şi emiterea Documentului de inspecţie în câmp”
 PS – (D03/03A) – 01/01 din 27.10.2014 „Certificarea răsadurilor de legume”
 PS – (03/03A) – 01/04 din 30.03.2015 „Procedura specifică de prelevare a probelor de seminţe
pentru post-control”
 PO – (D03/03B) – 02/01 din 26.01.2015 „Înregistrarea agenţilor economici privind
producerea şi/sau prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor”
 PS – (03/03A) – 01/03 din 29.08.2014 „Eliberarea Certificatului de calitate a seminţelor”
 PO – (03/03A) – 02/02 din 02.04.2015 „ Eliberarea certificatului de calitate la importul
seminţelor”
 PO – (D03/03B) – 01/01 din 15.12.2014 „Eliberarea certificatului de calitate la import, pentru
materialul de înmulţire săditor pomicol, viticol, bacifer şi decorativ”
 PO – (D03/03B) – 01/02 din 29.10.2015 „Eliberarea certificatului de calitate la export, pentru
materialul de înmulţire săditor pomicol, viticol, bacifer şi decorativ”
 PS – (D03/03A) – 02/03 din 02.04.2015 „ Eliberarea certificatului de calitate la exportul
seminţelor”
 PO – (D03/03B) – 02/02 din 28.10.2015 „Certificarea materialului săditor viticol”
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Pe domeniul controlului PUFF:
 Procedura de autorizare a depozitului de păstrare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți
 Procedura de eliberarea certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de
uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Cod: PS(D 03/2A)-03/01
 Procedura de elibereare a autorizaţiei de import a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi.
PS(D 03/2B)-02/01
 Procedura de inspecţie a gestionarilor de produse de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor COD
: PSCGPUFF-01
 Procedura de prelevare a mostrelor de pesticide.
Deasemenea se lucrează asupra elaborării următoarelor proceduri:
 Procedura de Inspecţie la locurile de descărcare, vămuire a loturilor de produselor de uz
fitosanitar şi/sau fertilizanţilor destinate importului.
 Procedura de combatere a comerțului ambulant cu produse de uz fitosanitar și fertilizanți.
20.5. Planificarea controalelor. Programe de monitorizare.
Subdiviziunile teritoriale elaborează planurile graficele anuale de controale planificate, pe care le
expediază la Direcția corespunzătoare la nivel central ANSA pentru a fi generalizate într-un grafic
comun. Conform legislației este stabilit numărul minim de inspecții pe an, iar în cazuri când există
suspiciuni sau riscuri majore, se planifică și se efectuează mai multe inspecții la unități și în
câmpuri.
Astfel, ANSA poate decide efectuarea în afara graficului a controalelor inopinate asupra unei
persoane, în baza evaluării riscurilor, precum şi daca deține informații veridice susținute de probe
despre existenta cazurilor de încălcare a legislației în domeniu.
În cardul actualului sistem de control anual de aprobă și se realizează Programul de monitorizare
și supraveghere în domeniul sănătății plantelor și siguranței alimentelor de origine non-animală.
Programul prevede prelevarea de probe și analize de laborator în scopul supravegherii produselor
privind indicii de siguranță și inofensivitate.
20.6 Planurile de contingență
Prin HG nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a
preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină, au fost
aprobate mau multe planuri de contingență. În cazurile când inspectorul fitosanitar confirma
prezenta organismului dăunător de carantină, acesta raportează către nivelul central al ANSA. La
nivel central se decide demararea acțiunilor conform planului de contingență. În cazul focarelor,
care pot genera pericole majore, prin decizia Guvernului Republicii Moldova se implică
autoritățile locale și, după caz, naționale. Mai jos este lista planurilor existente la moment.
1. Măsurile provizorii de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi
răspîndirea în Republica Moldova a Anoplophora chinensis (Forster);
2. Măsurile provizorii de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi
răspîndirea în Republica Moldova a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in‘t
Veld sp. nov;
3. Măsurile de urgenţă pentru a preveni răspîndirea în Republica Moldova a Diabrotica virgifera
Le Conte;
4. Măsurile de protecţie împotriva răspîndirii în Republica Moldova a Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith;
5. Măsurile de prevenire a introducerii şi a răspîndirii în Republica Moldova a virusului mozaic
pepino;
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6. Măsurile de prevenire a introducerii şi a răspîndirii în Republica Moldova a nematodului
lemnului de pin;
7. Măsurile provizorii de urgenţă pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica
Moldova a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
8. Măsurile pentru combaterea şi prevenirea răspîndirii în Republica Moldova a păduchelui din
San Jose;
9. Măsurile provizorii de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi
răspîndirea în Republica Moldova a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier;
10. Măsurile de combatere a nematozilor cu chisturi ai cartofului în Republica Moldova;
11. Măsurile de prevenire a introducerii şi a răspîndirii în Republica Moldova a viroidului
tuberculilor fusiformi ai cartofului;
12. Măsurile provizorii de urgenţă pentru a preveni introducerea şi propagarea în Republica
Moldova a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell;
13. Măsurile privind combaterea veştejirii bacteriene a cartofului în Republica Moldova;
14. Măsurile privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. în
Republica Moldova;
15. Măsurile privind combaterea rîiei negre a cartofului în Republica Moldova;
16. Măsurile privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină în Republica
Moldova.
20.7 Laboratoarele implicate în control
În cadrul controlului inspectorul fitosanitar efectuează control vizual cu prelevarea probelor. În
cazul prezenţei simptomelor de dăunare sau organismelor ca atare, inspectorul utilizând utilaj de
laborator disponibil (lupa, setul pentru dezinsecție, microscop, etc.) şi materialele didactice
(colecţie, fişe fitosanitare, procedurile operaţionale şi specifice, etc.) identifica organismul
depistat. În cazul în care există suspecții că organismul este de carantină, mostră se transmite la ÎS
„Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și a Solului” (or. Chişinău,
str. M. Manole 4). Mostră este ambalată în pachet-safeu cu un număr unic şi însoţită de proces
verbal de prelevare a probeii cu indicarea organismului pentru identificare. Laboratorul sus
menţionat deţine acreditarea naţională (Centrului Naţional de Acreditare „MOLDAC”) şi
internaţională (Organismul de Acreditare Naţională din Romînia „RENAR”).
Începînd cu anul 2009, Moldova are un laborator acreditat pentru testarea semințelor conform
cerințelor Standardului SM SREN ISO/CEI 17025:2006 și acreditarea internațională – ISTA,
numită Întreprinderea de Stat „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer” (ÎS
„SCTSM”).
În domeniul controlului produzelor de uz fitosanitar și a fertilizanților sunt utilizate serviciile
Laboratorul Atestarea si Controlul Calității Pesticidelor din cadrul Centrului de Stat pentru
Atestarea şi Omologarea Pesticidelor.
20.8 Resursele umane şi tehnice disponibile
În cadrul direcţiilor raionale şi municipale activează peste 180 colaboratorii din domeniul carantină
fitosanitară şi monitoring fitosanitar, control semincier și control PUFF. Inspectorii fitosanitari
dispun de:
 chituri pentru prelevarea mostrelor;
 microscoape (10 direcţii în perioada2014-2015 cu suportul Proiectului ACED (USAID) au
fost echipate cu microscoape performante cu camera vidio, aparat foto, sonde pentru cereale,
termometru, ferestrău etc. Celelalte direcţii au in gestiunea lor tehnica mai puţin performantă.)
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setul de instrumentarul necesar pentru efectuarea controlului fructelor şi legumelor în starea
proaspătă la indicii de calitate;
fişe fitosanitare;
colecţii şi herbare cu simptome de dăunare de organisme dăunătoare plantelor;
instrucţiuni metodice privind supravegherea fitosanitară şi observările fenologice de
dezvoltare a organismelor dăunătoare plantelor.

20.9 Instruirea personalului
Instruirea personalului se efectuează conform Planului anual de dezvoltare profesională a
colaboratorilor, care este elaborat reieșind din propunerile direcțiilor de profil de la nivel central
ANSA și din analiza necesităților de instruire, care se bazează pe concluziile vizitelor în teritoriu
ale conducerii ANSA și din rapoartele serviciului audit de profil.
Cursuri anuale de instruire sunt organizate de ANSA în cooperare cu alte organizații și agenții
implicate în cercetare în domeniul agriculturii, educației și producerea semințelor.
Pe domeniul controlului semincier instruirile de lucru sunt oferite inspectorilor printr-un set de
proceduri standard de operare bazate pe orientările OECD și ISTA. Acestea se referă la procesul
de înregistrare și recunoașterea oficială a producătorilor de semințe, la înregistrarea parcelelor de
semințe și parcelelor destinate pentru certificare, controlul proceduriloor, eșantionarea semințelor
pentru perioada post-control, etc.
20.10 Sisteme de raportare.
Raportarea în domeniul fitosanitar se efectuează lunar prin prezentarea spre arhivare exemplarul
2 al certificatului fitosanitar, eliberat de la nivel teritorial la nivel central. Concomitent se prezintă
informaţia privind exportul mărfurilor supuse controlului fitosanitar cu divizarea pe grupuri de ţări
(CSI, Uniunea Europeană, Federaţia Rusă) pentru luna precedentă.
Datele sunt colectate din bazele de date privind eliberarea certificatelor fitosanitare şi actelor
privind controlul fitosanitar. Acces la bazele de date raionale o au angajații Direcției sănătatea
plantelor de la nivel central, care le totalizează, le analizează și generează rapoarte. Totodată, în
domeniul monitoring fitosanitar săptămânal datele privind dezvoltarea organismelor nocive
plantelor se prezintă săptămânal. Informaţia primită sta la baza elaborării Pronosticului răspândirii
dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agricole şi recomandări de combatere a acestora.
Constatările controlului pe domeniul produselor de protecție a plantelor se înregistrează într-un
formular special de strictă evidență. La fiecare act de control se fi anexează Fișa de Evaluare, în
funcție de activitatea pe care o desfășoară gestionarul de produse de uz fitosanitar şi fertilizanți:
utilizare, depozitare şi comercializare. Dacă subiectul pasibil controlului activează în mai multe
din domeniile enumerate mai sus, la actul de control vor fi anexate şi fișele respective.
În cazul neprezentării Raportului trimestrial privind importul, comercializarea şi stocarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților, inspectorul înmânează importatorului/
comerciantului de PUFF o sesizare. În cazul constatării respectării tuturor regulilor de gestionare
a PUFF sau în cazul depistării unor încălcări minore, pentru elucidarea cărora este suficientă o
recomandare verbală la momentul efectuării controlului, se va constata conformitatea cu
cerințele legislației în vigoare. Toate datele despre operator și mișcarea PUFF sunt înscrire în
registrele și bazele de date descrise la p. 20.11
Odată cu depunerea unei declarații de multiplicare pentru aprobare la Direcția control semincer,
informația inițială recepționată se stochează într-un tabel Excel, care generează un număr de
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etichetă, datorită căruia orice eroare în păstrarea evidenței este excusă. Toată informația generată
în certificare și controlul oficial al proceselor de producere a semințelor este distribuită și
completată de către următoarele entități:





Reprezentant al furnizorului autorizat;
Inspectorul teritorial;
Inspectorul general al Direcției control semincer;
Laboratorul care testează calitatea semințelor.

Înregistrările sunt stocate în calculatoarele Direcției control semincer, online, la fel și printate și
arhivate. Pentru a obține calificarea pentru certificarea oficială a semințelor, producătorii de
semințe trebuie inițial să obțină autorizarea pentru acest tip de activitate, care stipulează că agenții
economici care intenționează să producă și să comercializeze material săditor, trebuie sa fie inițial
înregistrați de către ANSA, fapt confirmat prin eliberarea Certificatului de înregistrare.
20.11 Baze de date şi sisteme informaționale
În domeniul fitosanitar există următoarele registre și baze de date:
 Baza de date ale certificatelor emise cu acces online de la centru,
 Registrul operatorilor,
 Registrul operatorilor din sistemul semincer.
Baza de date se completează de către inspectorii care efectuează controlul fitosanitar şi sunt
abilitați prin Ordinul ANSA pentru perfectarea şi eliberarea certificatelor fitosanitare.
Colaboratorii din cadrul aparatului central au acces la baza de date pentru analiza şi sistematizarea
informației.
În cadrul actualului sistem de control al PUFF sunt ulizate mai multe baze de date și registre:







Registrul trasabilității importului PUFF (online). Datele sunt actualizate la momentul
eliberarea autorizației de import PUFF.
Registrul de evidență a controalelor efectuate.
Registrul de evidenta a registrelor la import, comercializare şi stocul PUFF.
Registrul de evidenta a registrelor la utilizarea PUFF.
Registrul de evidență a eliberării certificatelor de respectarea regulilor de utilizare PUFF
Registrul de evidență a eliberării autorizațiilor de funcționare a depozitelor pentru păstrarea
PUFF.

20.12 Cooperarea cu alte departamente şi alte organizaţii
Cooperarea cu alte departamente şi organizaţii se realizează la nivel naţional şi extern.
La nivel naţional cu:
 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
 Serviciul Vamal;
 institute de cercetări ştiinţifice de profil agricol;
 asociaţii de producători şi exportatori producţiei de origine vegetală.
La nivel internaţional:
 organisme internaţionale la care Republica Moldova este parte (Convenţia Internaţională
pentru Protecţia Plantelor, Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia
Plantelor);
 organizaţii naţionale din domeniul protecția şi carantina plantelor din diferite state;
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20.13 Prioritățile controlului oficial pentru perioada 2016-2020
 Obținerea acreditării inspecției fitosanitare în conformitate cu ISO 17020;
 Elaborarea şi implementarea planului de acțiuni privind dezvoltarea sistemului fitosanitar
pentru perioada 2016-2020;
 Organizarea controlului de conformitate la indicii de calitate a fructelor şi legumelor în starea
proaspătă.
 Elaborarea procedurilor operaționale:
o de inspecție fitosanitară a locurilor de păstrare, depozitare și sortare a producției de
origine vegetală,
o pentru controlul fitosanitar al terenurilor agricole,
o privind pașapoartele fitosanitare,
o privind controlul la locurile de descărcare/vămuire a loturilor cu pesticide,
o privind combatere a comerțului neautorizat cu PUFF,
o de prelevare a mostrelor de produse de uz fitosanitar în scopul controlului calității,
 Implementarea Planului National de acțiuni pentru utilizarea durabilă a pesticidelor.
 Implementarea Planului National de monitorizare a calității pesticidelor.

Capitolul 21. Sistemul de control și management al laboratoarelor
21.1. Legislația relevantă
 Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității
 Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
 Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și carantină fitosanitară
 Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produse de uz fitosanitar și fertilizanți
 Legea nr.50 din 28.03.2013 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.
 Legea nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale
legislației privind siguranța alimentelor.
 HG nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbilogice
pentru produsele alimentare.
 HG nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind
contaminanții din produsele alimentare.
 HG nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor.
 SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de
încercări și etalonări”
21.2. Selecția și desemnarea laboratoarelor implicate în controlul oficial
Selecția și desemnarea laboratoarelor se face prin licitație publică și în baza Procedurii
operaționale ,,Desemnarea laboratoarelor care pot efectua analiza probelor prelevate în cadrul
controlului oficial privind sănătatea plantelor, siguranța alimentelor de origine animală și nonanimală și hrana pentru animale”. Procedura prevede desemnarea laboratoarelor naționale, dar
multe principii incluse în procedură sunt aplicabile și la desemnarea laboratoarelor internaționale.
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Procedura prevede constituirea unei Comisii de evaluare și desemnare a laboratoarelor, care
verifică documentele laboratoarelor aplicante și ia decizia de acceptare sau de respingere a
solicitării de desemnare. Comisia constă din 4 persoane din cadrul aparatului central al ANSA și
se consituie la indicația Șefului Direcție managementul laboratoarelor și evaluarea riscurilor.
Ulterior sunt emise scrisori de înștiițare a laboratoarelor, semnate de Directorul general al ANSA.
În anul 2016 ANSA a desemnat 10 laboratoare, care sunt implicate în controlul oficial: 7
laboratoare naționale și 3 laboratoare din străinătate. Lista laboratoarelor și domeiile acestora de
acreditare este expusă în p. 21.3. Pe parcursul anului Direcția corespunzătoare din cadrul ANSA
efectuează vizite de lucru și monitorizează activitatea laboratoarelor desemnate.
Figura 25. Schema sistemului de management și control al laboratoarelor

În cazul când se selectează laboratoarele din afara sistemului ANSA, atunci Comisia doar
elaborează cerințele și criteriile pentru a selecta laboratorul. Ulterior Agenția de Achiziții Publice
organizează licitația și determină laboratoarele învingătoare
Laboratoarele din alte țări pot fi contractate direct, iar prețul serviciilor se stabilește prin negocieri
directe. Atunci când ANSA este susținută de donatoriii care suportă costurile de testare peste
hotare, ANSA deleagă un reprezentant în comisia de selectare a donatorului, care decide asupra
laboratoarelor ce vor oferi servicii de testare.
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O serie de cerințe sunt înaintate către laboratoare desemnate ce pot efectua analizele probelor
prelevate în cadrul controlului oficial și planului național de supraveghere. Aceste condiții sunt
stbilite express in standardul internațional ISO/CEI 17025:2006.
Acreditarea laboratorului este un factor obligator dau nu și suficient. În cadrul evaluării se atrage
atenție la dezvoltarea personalului da și la rezultatele testelor de competență, pe care laboratoarele
trebuie să le efectueze cu regularitate. Pentru testele de competență se cooperează cu laboratoare
din țările Uniunii Europene. Pentru domeniul sănătatea plantelor testele se efectuează în cooperare
cu laboratoarele desemnate de OIE în calitate de laboratoare de referință pentru anumite boli,
precum Influenza Aviară sau boala Newcastle.
Pentru îndeplinirea Planului național de monitorizare a reziduurilor în produsele de origine
animală și a Programelor naționale de monitorizare și supraveghere este desemnat Laboratorul
național de referință I.P. CRDV subordonat administrativ și tehnic ANSA.
21.3. Lista laboratoarelor implicate în controlul oficial
Tabelul 21. Laboratoarele implicate în controlul oficial și domeniile de acreditare
Denumirea laboratorului
LÎ a Produselor Alimentare
de Origine Animală al
Centrului Republican de
Diagnostic Veterinar,
Chișinău, Moldova
Acreditarea națională
MOLDAC

Metodele acreditate, domeniul de acreditare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Determinarea umidității (produse din carne, produse din lapte, miere)
Determinarea substanțelor uscate (produse din lapte)
Determinarea grăsimii (produse din carne;
Determinarea conținutului de cloruri (produse din carne, produse din
lapte)
Determinarea conținutului de amidon (produse din carne)
Determinarea proteinei (produse din carne)
Determinarea acidității (produse lactate)
Determinarea acizilor liberi (miere naturală)
Determinarea fracției masice de zahăr invertit și zaharoza (miere nat.)
Determinarea oximetilfurfurolului (miere naturală)
Determinarea indicelui diastazic (miere naturală)
Determinarea fracţiei masice de nitriţi (produse din carne)
Determinarea conţinutului de arsen (carne, peşte, lapte)
Determinarea conţinutului de radionuclizi: Cesiu-137; Stronţiu-90
(carne, lapte, ouă, peşte, miere)
Determinarea tetraciclinei (carne, lapte, miere naturală)
Determinarea streptomicinei (carne, lapte, miere naturală)
Determinarea cloramphenicolului (carne, lapte, miere naturală)
Determinarea nitrofuranilor (carne, lapte, miere naturală)
-21. Determinarea metalelor grele Cd, Hg, Pb (carne, peşte, ouă, lapte,
miere)
Determinarea sulfamidei (miere naturală)
Determinarea purităţii grăsimilor (produse lactate)
Determinarea Salmonellei (carne şi produse din carne, lapte şi produse
lactate, peşte şi produse din peşte, oua şi produse din ouă)
Determinarea Listeriei monocytogenes (carne şi produse din carne,
lapte şi produse lactate, peşte şi produse din peşte, oua şi produse din
ouă)
Numarul de colonii aerobe la 30oC (carne şi produse din carne, lapte
şi produse lactate, peşte şi produse din peşte, oua şi produse din ouă)
Determinarea Staphilococcus aureus (carne, lapte, ouă)
Determinarea Escherichiei Coli (carne, lapte)
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29. Determinarea Enterobacteriaceae (carne, lapte, ouă)
30. Determinarea Clostridii sulfitreducătoare (produse din carne;)
31. Sterilitatea industrială (conserve din carne)

LÎ a produselor alimentare
al Centrului Republican de
Diagnostic Veterinar
Donduşeni, Moldova
Acreditare Moldac

Centrul Național de
Verificare și Certificare
Producției Vegetale și
Solului, Chişinău,
Moldova
Acreditare națională
MOLDAC și
Acreditare RENAR
România (3 indicatori)

Centrul de Standardizare şi
Experimentare a Calităţii
Producţiei de Conserve,
Chişinău; Moldova
Acreditarea Moldac
Centrul Naţional de
Verificare a Calităţii
Producţiei Alcoolice,
Chişinău, Moldova
Acreditarea Moldac



Punctele 1-12; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31 din lista de mai sus,
adițional:
 Determinarea indicelui de solubilitate (miere naturală)
 Determinarea densității (lapte și produse lactate)
 Determinarea fosfotazei (lapte și produse lactate)
 Determinarea bicarbonatului de sodiu (lapte şi produse lactate)
 Determinarea drojdii şi mucegai (carne şi produse din carne, lapte şi
produse lactate, peşte şi produse de pește
1. Determinarea
reziduurilor
de
pesticide
organoclorurate,
organofosforice și alte tipuri de pesticide prin lichid cromatografie
MS/MS-Produse deorigine non-animală;
2. Identificarea macro și microscopică a semințelor de buruieni de
carantină și non-carantină – cereale, amestecuri de cereale, șroturi,
amestecuri ale acestora, sol, produse furajere;
3. Izolarea și creșterea pe medii de cultură a bacteriei de carantină Erwinia
amylovora – Frunze, flori, ramuri, plantele din familia Rozaceae;
4. Determinarea Plum pox virus prin metoda imuno-enzimatică ELISA –
frunze, flori, fructe și ramuri din specia Prunus spp.,;
5. Identificarea macro si microscopica a daunatorilor de carantina si
noncarantina – Produse deorigine non-animală supuse carantinei
fitosanitare;
6. Izolarea și creșterea pe medii nutritive, depistarea ciupercii fitopatogene
Monilinia fructicolă – frunze, flori, fructe și ramuri din familia
rozaceae;
7. Determinarea nematozilor Ditylenchus distructor și Ditylenchus
displaci, Identificarea morfologică și morfo-biometrică – semințe, bulbi
și tuberculi.
Determinarea mai multor indicatori în conserve din carne şi carne cu
vegetale,conserve din peşte şi peşte cu vegetale, produse preparate din
legume, fructe şi alte părţi comestibile, nuci, zahăr şi produse zaharoase,
uleiuri vegetale, miere naturală,f ructe şi legume proaspete, fructe şi
legume uscate, fructe şi legume congelate rapid, cafea, ceai,c acao şi
condimente, crupe, boabe de cereale.
1. Analiza organoleptică – produse alcoolice;
2. Determinarea extractului sec total Determinarea substantelor uscate Divin, distilat de vin Alcool etilic Băuturi nealcoolice;
3. Determinarea densitatii relative - Vinuri, must si must concentrat;
4. Determinarea alcoolului etilic - Băuturi alcoolice (distilate, divin,
brandy, rom, wisky, rachiuri, vodka, gin, lichioruri, balsamuri,
cocteiluri, aperitive s.a. ) Băuturi nealcoolice Vin si produse pe baza
de vin Băuturi slab alcoolice Must si must concentrat, lichioruri, bere;
5. Determinarea densitatii relative - produse alcoolice;
6. Determinarea acidităţii totale - Must si must concentrat din struguri
Vin si produse pe baza de vin Băuturi alcoolice (lichioruri, balsamuri,
aperitive s.a) Alcool etilic Bere Bauturi nealcoolice;
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7. Determinarea acidităţii volatile - Vin si produse pe baza de vin
Bauturi alcoolice si materie prima pentru producerea lor (divin,brandy,
distilate s.a);
8. Determinarea alcalinităţii – Vodca;
9. Determinarea zaharurilor - Vin si produse pe baza de vin Băuturi
alcoolice (divin, brandy, lichioruri, balsamuri, cocteiluri, aperitive s.a.
);
10. Determinarea dioxidului de sulf liber si total - Vin si produse pe baza
de vin Bauturi alcoolice si materie prima pentru producerea lor
(distillate de vin si de fructe), must si must concentrat;
11. Determinarea aldehidelor - Bauturi alcoolice si materie prima pentru
producerea lor (distilate, divin, brandy, wisky, rachiuri s.a.);
12. Determinarea esterilor - Bauturi alcoolice si materie prima pentru
producerea lor (distilate, divin, brandy;
13. Determinarea substanţelor tanante - Divin si distilate de vin;
14. Determinarea indicelui pH - Bauturi alcoolice si materie prima pentru
producerea lor (vinuri, distilate, divin, brandy) Must din struguri
concentrat;
15. Determinarea substanţelor solubile in apa - Must din struguri
concentrat;
16. Determinarea extractului total - Băuturi alcoolice (lichioruri s.a.) si
slab alcoolice;
17. Determinarea presiunii - Vinuri spumante, spumoase, perlante,
petiante. Băuturi alcoolice carbogazoase;
18. Determinarea fierului - Bauturi alcoolice si materie prima pentru
producerea lor;
19. Determinarea densitaii optice (DO), culoare - Divin si distilate,
brandy, bere;
20. Determinarea arsenului Băuturi - alcoolice si nealcoolice;
21. Determinarea idicilui Folin Ciocalteu Must – concentrat;
22. Determinarea plumbului - Băuturi alcoolice si nealcoolice;
23. Determinarea cuprului Băuturi alcoolice si nealcoolice;
24. Determinarea radionucliizilor: Ceziu -137, Stronţiu-90 - Bauturi
alcoolice si nealcoolice;
25. Determinarea diglucozidului malvidin - Vin roze, roşu si mustur;
26. Determinarea ochratoxinei A Vinuri , sucuri si musturi;
27. Determinarea rezidiurilor de ftalaţi (DBP) - Produse alcoolice;
28. Determinarea metanolului si alcoolilori superiori - Bauturi alcoolice si
materie prima pentru producerea lor (distilate, divin, brandy, wisky,
rachiuri s.a.);
29. Determinarea microimpurităţilor - Băuturi alcoolice (vodka, rachiuri
s.a) ;
30. Determinarea acizilor organici : acid malic acid lactic acid tartric acid
citric acid acetic Vin si produse pe baza de vin - Materii prime pentru
vinuri si distilate Băuturi alcoolice si slab alcoolice ;
31. Determinarea conservanţilor (acid sorbic, acid benzoic - Vin si
produse pe baza de vin Băuturi slab alcoolice si nealcoolice;
32. Determinarea extractului sec total - Vin si produse pe baza de vin;
33. Conţinutul în extract - în mustul de malţ Bere;
34. Stabilitatea fizico-chimică : - tendinţa la tulburări proteice - tendinţa la
tulburări cristaline - tendinţa la tulburări coloidale reverse - prezenţa
supradozării cu gelatină în Vin materie prima si vin tratat Divin,
brandy Bauturi nealcoolice;
35. Prezenţa coloranţilor sintetici - Vin si produse pe baza de vin;
36. Prezenţa furfurolului - Alcool etilic;
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37. Analiza microscopică a sedimentului din vin Vin si produse pe baza
de vin;
38. Test la puritate - Alcool etilic rafinat;
39. Test la oxidabilitate - Alcool etilic rafinat.
Centrul de încercări de
laborator al Centrului
Naţional de Sănătate Publică
Chişinău; Moldova
Acreditarea Moldac

Institutul de Diagnosic și
Sănătate Anumală.
București, România

1. Determinarea metalelor toxice: (Pb, Cd, Cu, Zn) Fierului NichelProduse alimentare Uleiuri și grăsimi Uleiuri și grăsimi Aditivi
alimentari, suplimente alimentare;
2. Determinarea metalelor toxice: Mn, Pb, Ni, Cu, Zn, Cr, Cd, Fe, Ca,
Mg, Sr - Apă minerală și potabilă;
3. Determinarea mercurului - Produse alimentare;
4. Determinarea nitriților - Carne şi produse din carne, ouă alimentaţie
pentru copii (pină la 1 an) Apă minerală și potabilă;
5. Determinarea conținutului de pesticide derivaţi ai acidului
ditiocarbaminic (mancozeb, s.a) - Tutun şi produse din tutun Fructe,
legume, bace şi derivatele lor, sucuri;
1. Determinarea Influenzei Aviare
2. Determinarea bolii de Newcastle
Notă: se indică doar domeniile contracte de ANSA

Acreditarea RENAR
Institutul de Igienă și
Sănătate Publică Veterinară
București, România

1. Determinarea reziduuri de medicamente de tip veterinar în produse
alimentare de origine animală.
Notă: se indică doar domeniile contracte de ANSA

Acreditare RENAR

În cazul când laboratoarele din RM nu au capacitatea analitică pentru încercările de laborator
solicitate, se decide contractarea laboratoarelor de peste hotare, care sunt desemnate după o
procedură similară celei de desemnare a laboratoarelor naționale.
Adițional la cele indicate mai sus, în carul subdiviziunilor teritoriale ale ANSA activează
laboratoarele de expertiză sanitar-veterinară. Scopul secțiilor de bacteriologie și serologie a
laboratoarelor este depistarea, profilaxia și lichidarea bolilor la animale, iar în cadrul laboratoarelor
amplasate în piețile agro-alimentare (care sunt fililale ale laboratoarelor teritoriale) se determină
prin metode expres calitatea și inofensivitatea produselor alimentare de origina animală și
vegetală, se verifică condițiile de păstrare și comercializare a acestora, precum și se verifică
decumentele de însoțire a produselor alimentare sosite spre comercializare la piețe.
21.4. Laboratoarele naționale de referință
Moldova are un laborator național de referință, desemnat prin Legea nr. 221. Acest este Centrul
Republican de Diagnostic Veterinar, care este laboratorul naţional de referinţă în domeniul
veterinar şi al siguranţei produselor alimentare, subordonat administrativ şi tehnic Agenţiei
Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
21.5. Sistemul de control al laboratoarelor
Serviciul Managementul Laboratoarelor din cadrul Direcției Managementul Laboratoarelor și
Evaluarea riscurilor exercită controlul laboratoarelor. În special:
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Elaborează norme şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu, pentru domeniul laboratoarelor în
domeniul sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și
non-animală;
Avizează regulamentele de organizare şi funcţionare, elaborate de laboratoarele de încercări
din subordinea ANSA relevante domeniului sănătatea animalelor, sănătatea plantelor,
siguranţa produselor de origine animală și non-animală şi le supune aprobării Directorului
general ANSA;
Evaluează laboratoarele de încercări din subordinea ANSA, direcțiile minicipale și raionale
relevante domeniului sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de
origine animală și non-animală;
Întocmeşte şi actualizează anual lista laboratoarelor aprobate în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
Monitorizează rezultatele obţinute la Testele de Proficiență şi dispune măsuri pentru
eliminarea neconformităţilor;
Monitorizează şi centralizează raportările periodice privind activitatea desfăşurată de
laboratoarele de încercări subordonate ANSA;
Implementează ansamblul de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor
stabilite la nivelul structurii în cadrul Direcției Managementului Laboratoarelor și Evaluarea
Riscurilor;

Acțiunile enumerate mai sus se implementează în conformitate cu HG nr. 51 din 16.01.2013
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și în
conformitate cu Regulamentul Direcției. Procedura de monitorizare a laboratoarelor desemnate se
află în proces de elabprare
21.6. Resursele umane și tehnice disponibile
Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor are în subordine un singur laborator: Centrul
Republican de Diagnostic Veterinar, fiind acreditat pe segmentul de produse alimentare de origine
animalieră la standardul SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 de către Centrul Național de Acreditare
din Republica Moldova ,,MOLDAC”.
I.P.CRDV cu filialele Dondușeni, Drochia, Cahul, conform statului de personal pentru anul 2016
are în subordine 139 angajați. În cele 37 de laboratoare teritoriale de diagnostic sanitar-veterinar
sunt angajați 133 de persoane.
În evaluarea laboratoarelor din subordinea administrativă ANSA și acelor din subdiviziunile
teritoriale este implicată Direcția managementul laboratoarelor și evaluarea riscurilor și Auditul
de profil cu o capacitate umană totala de 10 persoane.
21.7. Instruirea personalului
În cadrul acestui sistem de control, instruirea are loc in doua nivele: pentru personalul de la nivelul
central ANSA și pentru personalul laboratoarelor din subordinea ANSA.
Specialiștii din cadrul Direcției aparatului central sunt instruiți conform Planului Anual de
Instruire, în plus beneficiază de instruiri oferite de partenerii din alte țări, de organizațiile europene
și internaționale.
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Angajații I.P. CRDV beneficiază de instruiri, pe diferite teme, atît în interiorul țării cît și peste
hotare, finanțate atât de CRDV cât și de unele organizații internaționale. Participarea la cursurile
de instruire este confirmată prin obținerea certificatelor de participare.
Există un plan de instruiri elaborat conform sistemului de management al standardului ISO 17025,
Planul este elaborat de reprezentantul managementului pe calitate a CRDV, aprobat de directorul
IP CRDV. La fiecare sfârșit de an este prezentată lista instruirilor angajaților IP CRDV.
21.8. Sisteme informaționale și baze de date
A fost elaborată organigrama sistemului informațional LIMS (Laboratory Information
Management System) și a fost creat grupul de lucru referitor la implementarea sistemului LIMS
în cadrul Laboratorului IP CRDV.
Sistemul Informațional de Management al Laboratoarelor este destinat managementului complet
al activităților din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și reprezintă un
element esențial în calitatea actului analitic și prelucrarea informațiilor de laborator.
Sistemul va permite introducerea datelor la nivel local (laboratoare / institute naționale) și
disponibilitatea acestora la nivel național (agenție), va oferi un flux complet informatizat prin
colectarea, prelucrarea, stocarea, transmiterea și prezentarea datelor.
Începând cu luna iulie 2016 sistemul LIMS deja este operațional pe domeniul siguranța
alimentelor, adică laboratoarele naționale implicate în controlul oficial introduc datele referitoare
la rezultatelor analizelor probelor prelevate corespunzător. Raportarea privind implementarea
Măsurilor Strategice de Sănătate Animală urmează să demareze în anul 2016.
Implementarea Sistemul Informațional de Management al Laboratoarelor este și una din condițiile
necesare pentru acreditarea laboratoarelor ANSA, conform ISO 17025. Sistemul informatic
național integrat va fi principalul furnizor de informații pentru fundamentarea deciziilor și
politicilor de dezvoltare, atât la nivel central, cât si local. Acesta trebuie sa devina in timp un sistem
electronic complet integrat și fără înregistrări pe hârtie.
21.9. Cooperarea cu alte organizații
Pe domeniul de management al laboratoarelor ANSA colaborează cel mai mult cu Centrul
Național de Sănătate Publica al Moldovei și subdiviziunile lui.
ANSA are stabilită o colaborare cu Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (I.D.S.A.) din
București. Cooperarea are ca obiective prestarea servicii anual:
Anul 2015

contract de prestări servicii de către I.D.S.A. pentru instruirea persoanelor
nominalizate de către CRDV la temele solicitate

Anul 2016

contract de prestări servicii de către I.D.S.A. pentru furnizarea încercărilor
de laborator către CRDV la schemele de încercări de competență solicitate
de către CRDV cu temele organizate de către I.D.S.A.

21.10. Prioritățile pentru dezvoltarea sistemului de control oficial al laboratoarelor 2016-2020
Asigurarea activității sistemului de laboratoare oficiale specializate, inclusiv prin:
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dotarea laboratoarelor din sistemul de sănătate a animalelor, plantelor şi siguranță a
alimentelor cu consumabile şi alt echipament necesar pentru efectuarea testărilor de
laborator în conformitate cu cerinţele de export în UE şi de import în Republica Moldova;
instruirea personalului pentru domeniile respective de activitate;
elaborarea şi implementarea unui sistem de management, conform standardului
internațional ISO/IEC 17025:2006 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de
încercări și etalonări”, şi acreditarea laboratoarelor la standardul internațional nominalizat.
Demararea activității de laborator la posturile de inspecție la frontieră, care vor efectua un
număr de încercări, începând cu anul 2017 și începând cu câțiva indici doar.
Realibilitarea laboratoarelor zonale din Bălți și Cahul.
Modernizarea rețelei de laboratoare din domeniul sănătății plantelor și siguranței
produselor de origine non animală.
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