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1 SCOPUL
Prezenta procedură descrie procedura de eliberare a certificatelor fitosanitare pentru export şi
re-export producţiei de origine vegetală.
2 DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică tuturor plantelor şi produselor de origine vegetală supuse controlului
fitosanitar destinate exportului sau re-exportului.
3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Definiţiile şi abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate in legislaţia naţională
în domeniul carantinei fitosanitare , precum şi sunt conforme Standardul Internaţional pentru
Măsuri Fitosanitare nr. 5 „Glosarul termenilor”:
-

-

-

-

-

-

Cale: Orice mijloc care permite introducerea sau răspândirea unui organism dăunător.
Certificare fitosanitară: Utilizarea unor proceduri fitosanitare care să conducă la emiterea
unui Certificat Fitosanitar;
Certificat: Un document oficial care atestă statutul fitosanitar al oricărui lot de marfă, afectat
de reglementările fitosanitare;
Control oficial: Aplicarea activă a reglementărilor obligatorii fitosanitare şi aplicarea
procedurilor obligatorii fitosanitare cu obiectivul de eradicare sau de izolare a dăunătorilor
de carantină sau de gestionare a organismelor dăunătoare reglementate fără punere în
carantină;
Declaraţie suplimentară: O declaraţie care este cerută de către o ţară importatoare să fie
înscrisă într-un certificat fitosanitar şi care oferă informaţii suplimentare specifice privind o
expediere de marfă în raport cu organismele dăunătoare reglementate:
Evaluarea riscului de dăunători (pentru organismele dăunătoare de carantină): Evaluarea
probabilităţii de introducere şi de răspândire a unui organism dăunător şi amploarea
consecinţelor potenţiale economice asociate;
Examinare vizuală: Examinarea fizică a plantelor, produselor vegetale sau a altor articole
reglementate cu ajutorul ochiului liber, lentilei, stereoscopului sau microscopului pentru a
detecta dăunătorii sau contaminanţii
fără testare sau prelucrare;
Fumigare: Tratamentul cu un agent chimic care intră în contact cu marfa în întregime sau
în marea majoritate în stare gazoasă;
Infestarea (unui produs): Prezenţa într-un produs a unui organism dăunător viu a plantei
sau a produsului vegetal în cauză. Infestare include şi infecţia;
Inspector: Persoana autorizată de către Organizaţia Naţională pentru Protecţia Plantelor
să-şi exercite funcţiile;
Inspecţie: Examinarea vizuală oficială a plantelor, produselor vegetale sau a altor articole
reglementate pentru a determina prezenţa organismelor dăunătoare şi / sau pentru a
determina conformitatea cu regulamentele fitosanitare;
Introducerea (unui transport de mărfuri): Sosirea printr-un punct de intrare într-o zonă;
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Lot: Un număr de elemente ale unui singur produs, identificabil prin omogenitatea
compoziţia, originea sa, etc., care face parte dintr-un transport de mărfuri;
Loc de producţie: Orice loc sau un set de câmpuri exploatate ca o singură unitate de
producţie agricolă. Un loc de producţie poate include amplasamente de producţie,
gestionate separat în scopuri fitosanitare;
Organism: Orice entitate biotică capabilă de reproducere sau replicare în starea sa natural;
Organism de carantină: Un dăunător de importanţă potenţială economică pentru zona
ameninţată şi care încă nu este prezent acolo, sau prezent, dar nu pe scară largă şi este în
mod oficial controlat;
Perioada de vegetaţie: Perioada de timp de creştere activă în timpul unui sezon de
creştere;
Procedura de verificare a conformităţii unui transport de mărfuri: Procedură oficială
utilizată pentru a verifica dacă un lot de marfă este conform cerinţelor fitosanitare declarate;
Procedură fitosanitară: Orice metodă oficială de punere în aplicare a măsurilor fitosanitare
inclusiv efectuarea inspecţiilor, testelor, supravegherii sau tratamentului în legătură cu
Organisme dăunătoare reglementate;
Punct de intrare: Aeroport, port maritim sau punctul de frontieră terestru, desemnat în mod
oficial pentru importul de transporturi de mărfuri, şi / sau de intrare de pasageri;
Răspândire: Extindere a distribuţiei geografice a unui organism dăunător într-o zona;
Supraveghere: Un proces oficial care colectează şi înregistrează date privind apariţia sau
absenţa dăunătorilor prin intermediul sondajului, monitorizării sau altor proceduri;
Test: Examinare oficială, alta decât cea vizuală, pentru a determina dacă sunt prezenţi
dăunători sau de a identifica dăunătorii;
Transport de mărfuri: O cantitate de plante, produse vegetale şi / sau alte articole fiind
deplasate dintr-o ţară în alta şi acoperite, atunci când este necesar, printrun singur certificat
fitosanitar (un transport de mărfuri poate fi compus din unul sau mai multe produse de bază
sau loturi);
Transport de mărfuri re-exportat: Transport de mărfuri, care a fost importat într-o ţară din
care este apoi exportat. Transportul de mărfuri poate fi stocat, divizat, combinat cu alte
transporturi de mărfuri sau să aibă ambalajul schimbat (fosta ţară de re-export);
Tratament: Procedură oficială pentru distrugerea, inactivarea, eliminarea sau sterilizarea
dăunătorilor sau pentru devitalizarea acestora.
ştampila personalizată - Este o ştampila oficială pentru eliberarea certificatului fitosanitar
cu un număr personalizat al inspectorului fitosanitar abilitat din cadrul Direcţiei rationale sau
municipal pentru siguranţa alimentelor.

4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
-

-

Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și carantină fitosanitară;
Hotărîrea Guvernului 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;
Standardul Internaţional pentru Măsuri Fitosanitare nr. 12.
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5 RESPONSABILITĂŢI
Responsabilităţile sunt prezentate la punctele 6.5 Descrierea procesului de completare a
certificatului fitosanitar şi 6.7 Descrierea procesului de completare a certificatului
fitosanitar pentru re-export.

6 PROCEDURA
6.1 Dispoziţii generale
Certificatele fitosanitare şi certificatele fitosanitare de reexport se eliberează în scopul
autentificării faptul că încărcătura ce conţine plante, produse vegetale sau alte bunuri conexe
supuse regimului de carantină fitosanitară a fost supusă aplicării procedurilor fitosanitare,
precum şi că corespunde declaraţiei de certificare din certificatele model corespunzătoare.
Certificatele fitosanitare şi certificatele fitosanitare pentru reexport se eliberează doar
pentru mărfurile stabilite în Nomenclatorul mărfurilor supuse carantinei fitosanitare
aprobate la anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la
importul, exportul şi tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar şi/sau fitosanitar
aprobat prin Hotărîrea Guvernului 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. Acestea includ astfel de încărcături, cum
ar fi plante, bulbi şi tuberculi, sau seminţe pentru înmulţire, fructe şi legume, flori şi
ramuri tăiate, grăunţoase, şi medii de creştere. Certificatele fitosanitare pot fi folosite şi
pentru produse vegetale specifice care au fost prelucrate în cazul produselor care prin
natura lor sau a prelucrării acestora, deţin un potenţial de introducere a dăunătorilor
reglementaţi (de exemplu, lemn, bumbac). Certificatul fitosanitar poate fi cerut şi pentru alte
articole reglementate unde măsurile fitosanitare sunt justificate din punct de vedere tehnic
(de exemplu, containere goale, vehicule, şi organisme).
Certificatele fitosanitare pentru export si re-export au un format standard si contin
informatiile in conformitate cu modelele specificate in Conventia Internationala pentru Protectia
Plantelor (CIPV). Modelele certificatelor fitosanitare utilizate sunt prevazute in Anexa nr. 3 şi 4 al
Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară. Acestea
trebuie respectate pentru a asigura validitatea documentelor, care sunt usor de recunoscut si
care contin informatii fitosanitare esentiale.
6.2. Modul de eliberare a certificatelor fitosanitare
Certificatul fitosanitar se elibereaza la cererea exportatorului de catre inspectorii
fitosanitari abilitaţi din cadrul Direcţiilor rationale sau municipal pentru siguranţa alimentelor să
pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte destinate exportului conform Ordinului
directorului ANSA .
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In conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia
plantelor şi carantina fitosanitară, in vederea obtinerii unui certificat fitosanitar, agenţii economici
care exportă plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt obligaţi:
a) să se informeze inainte de inceperea derulării acestor operaţiuni asupra exigenţelor
fitosanitare, impuse prin legislaţia in vigoare de către organizaţia naţională de
protecţia plantelor din ţara de destinaţie;
b) să solicite in scris organului de control fitosanitar, in a cărei rază teritorială işi
desfăşoară activitatea, efectuarea controlului fitosanitar in vederea eliberării certificatului
fitosanitar in cazul in care organizaţia naţională de protecţia plantelor din ţara de destinaţie
solicită un certificat fitosanitar care să ateste că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte
care urmează să fie exportate respectă exigenţele fitosanitare impuse de legislaţia in vigoare;
c) să prezinte, cu cel puţin 24 de ore înainte de expediere, subdiviziunii organului de
control fitosanitar:
• cerere de eliberare a certificatului fitosanitar;
• certificat privind utilizarea produselor de uz fitosanitar, la cererea ţării importatoare;
•
certificat de expertiză de carantină a plantelor şi a produselor vegetale supuse
regimului de carantină fitosanitară care urmează să fie exportate, eliberat de
persoana juridică abilitată de autoritatea administrativă centrală în domeniul
agriculturii;
•
copie de pe contractul de vînzare-cumpărare sau de pe un alt act juridic civil în a
cărui bază se efectuează exportul sau reexportul plantelor, al produselor vegetale şi
al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
• copie de pe factura fiscală sau de pe factura de expediţie a încărcăturii;
•
act privind efectuarea controlului fitosanitar al unităţilor de transport şi al altor
bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară,
6.3 Cerinţele privind perfectarea şi eliberarea certificatelor fitosanitare
Cerinţele privind perfectarea şi eliberarea certificatelor fitosanitare:
limba – în limba de stat, limba engleză, şi după caz, limba rusă;
perioada de valabilitate – Certificatele fitosanitare nu pot fi întocmite cu mai mult
de 14 zile înainte de data, la care plantele, produse vegetale sau alte obiecte părăsesc
statul expeditor;
completarea – se completează, cu excepţia ştampilei şi a semnăturii, fie în
întregime cu majuscule, fie în întregime dactilografiat;
certificatele se perfectează în două exemplare: 1 exemplar „Original”
- însoţeşte încărcătura destinată exportului, exemplarul 2 – împreună cu
cererea privind eliberarea certificatului şi setul de documente se păstrează la Agenţia
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor timp de 10 ani. Copiile autentificate ale
certificatelor fitosanitare se prezintă la solicitarea prezentată pe numele Agenţiei în mod
oficial;
unităţile – descrierea încărcăturii şi cantităţile declarate să fie
efectuate în unităţi specificate.
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6.4 Principii specifice de perfectare şi eliberare a certificatelor fitosanitare
Certificatele fitosanitare şi certificatele fitosanitare pentru reexport trebuie să includă
numai informaţia relevantă intereselor fitosanitare. Acestea nu trebuie să conţină declaraţii
privind respectarea cerinţelor sau referinţe la sănătatea animalelor sau oamenilor, reziduurile de
pesticide sau radioactivitate, sau informaţii comerciale precum ar fi acreditivele.
Toate componentele certificatelor fitosanitare şi certificatelor fitosanitare pentru reexport,
se completează. Dacă nu a fost introdus nimic, atunci trebuie introdus termenul „Nu este
aplicabil” sau se trage o linie (pentru a preveni falsificarea).
6.5 Descrierea procesului de completare a certificatului fitosanitar
NR
CRT

ETAPA
PROCES

RESPONSABIL

DESCRIERE

FORMULARE

1. Numele şi adresa exportatorului:
Această informaţie stabileşte sursa încărcăturii şi
trebuie să conţină numele şi adresa din ţara
exportatoare. Dacă exportatorul este o companie
internaţională cu adresă străină se va folosi numele
şi adresa agentului exportatorului sau expeditorului
local.
2. Nr. MD
Acesta este numărul de identificare al certificatului.
Este un număr de serie unic asociat cu un sistem
de identificare care facilitează verificările şi
serveşte la ţinerea evidenţei.

1

Completarea
blanchetului
de certificat
fitosanitar

Inspectorul
fitosanitar din
cadrul Direcţiei
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

3. Numele şi adresa declarată a destinatarului:
Se indică denumirea şi adresa importatorului.
4.

Este indicat

numele organizaţiei oficiale şi

numele ţării care eliberează certificatul. În prezent
„ Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”
CĂTRE: Organizaţia de Protecţie a Plantelor din
Aici se introduce numele ţării importatoare. Dacă
încărcăturile tranzitează o ţară care are cerinţe de
tranzit specifice, inclusiv solicitarea certificatelor
fitosanitare, poate fi introdus atît numele ţării
importatoare, cît şi al ţării de tranzit. Este nevoie
de atenţie sporită pentru a asigura că
regulamentele de import şi/sau tranzit ale fiecărei
ţări au fost respectate şi adecvat indicate. Dacă
încărcătura este importată şi reexportat în altă
ţară, pot fi introduse numele ambelor ţări
importatoare, dacă regulamentele de import ale
ambelor ţări au fost respectate.

Formularul
Anexă nr. 1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

ANSA

NR
CRT

ETAPA
PROCES

ELIBERAREA CERTIFICATELOR
FITOSANITARE PENTRU EXPORT
ŞI RE-EXPORT

RESPONSABIL

Cod:
PO (D03/1C)-01/01
Editia 01
Revizia 0
Ex. Nr. ________
Pagina 10 din 24

DESCRIERE
5. Locul de origine:
Acest punct se referă la locul/rile de unde
încărcătura obţine statutul său fitosanitar, adică,
locul unde probabil a fost expusă la infestare sau
contaminare potenţială cu dăunători, acesta ar fi
locul unde marfa a fost cultivată. Dacă o marfă
este
depozitată sau
transportată, statutul
fitosanitar al acesteia se poate schimba pe
parcursul timpului ca rezultat al relocalizării. În
asemenea cazuri, localizarea nouă poate fi
considerată a fi locul de origine.
6. Căile de transportare declarate:
La
completarea
Certificatului
se
folosesc
următorii
termeni:
„maritim, aerian, rutier,
feroviar, poşta şi călători”. Alături se introduce
numărul mijlocului de transport sau numărul cursei
aeriene.
7. Punctul de intrare declarat:
Acesta trebuie să fie primul punct de sosire în ţara de
destinaţie finală.
8. Descrierea încărcăturii: numărul şi descrierea
ambalajelor, denumirea produsului, denumirea
botanică a plantelor:
Numărul şi descrierea ambalajelor: în această
rubrică trebuie introduse detalii suficiente pentru a
permite ONPP din ţara importatoare să identifice
încărcătura şi părţile acesteia, şi să verifice, după
caz, dimensiunea acestora. Numerele containerelor
şi/sau numerele vagoanelor sunt o completare utilă
la descrierea ambalajelor şi pot fi introduse aici,
dacă sunt cunoscute.
Denumirea produsului: Informaţia care trebuie să fie
introdusă aici oferă detalii suficiente despre marfă
(care include categoria mărfii, adică, fructe, plante
pentru plantare etc.). Înregistrările nu trebuie
să
se
refere
la
denumiri comerciale,
dimensiuni, sau alţi termeni comerciali.
Denumirea botanică a plantelor: Informaţia
prezentată aici trebuie să identifice plantele şi
produsele vegetale, utilizând nume ştiinţifice
acceptate de preferinţă la nivel de specie, însă
este acceptabil cel puţin la nivel de gen. S-ar
putea să nu fie posibil de oferit informaţia
privind descrierea botanică a anumitor articole
şi produse reglementate cu compoziţie complexă,
cum ar fi nutreţuri pentru animale. În aceste cazuri,
pot fi introduse cuvintele „Nu este aplicabil” sau

FORMULARE
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DESCRIERE
„N/A”.
9. Cantitatea declarată:
Se indică cantitatea exprimată cît mai corect posibil
pentru a permite verificarea de către reprezentanţii
ONPP al ţării de import adecvată conţinutului
încărcăturii. Se folosesc unităţile şi termenii
recunoscuţi la nivel internaţional.
10. Nu necesită corectarea sau completarea
suplimentară. Conţine declaraţia privind efectuarea
procedurilor fitosanitare care sa finalizat cu
certificarea lotului.
11. Declaraţii suplimentare
pot fi doar declaraţiile care conţin informaţii
solicitate de ţara importatoare, dar nu au
fost
indicate
în
certificat. Declaraţiile
suplimentare trebuie să fie cît de mici şi concise
posibil. Textul declaraţiilor suplimentare se
specifică
în
regulamentele
fitosanitare,
permisele de import sau acordurile bilaterale.
Rubrica TRĂTĂRILE
Se indică doar tratările aplicate încărcăturii
certificate şi acceptate de ţara importatoare
efectuate în ţara exportatoare sau de tranzit pentru
a respecta cerinţele fitosanitare ale ţării
importatoare. Acestea pot să includă devitalizarea
şi tratarea seminţelor.
Căsuţele 12, 13, 14, 15, 16 şi 17 se completează în
conformitate cu Actul de dezinfectare eliberat de
către organul abilitat privind efectuarea lucrărilor de
dezinfectare şi/sau dezinfectarea.
Locul eliberării, data şi numele funcţionarului autorizat
şi semnătura:
Trebuie să fie tipărite cu litere majuscule citeţe.
Abrevierile pot fi folosite doar pentru indicarea
lunilor, pentru a nu confunda luna, ziua şi anul.
Data trebuie să corespundă cu data semnăturii.
Certificatele nu trebuie să fie postdatate sau
antedatate, sau eliberate după expedierea
încărcăturii.

2

Semnarea
certificatului

Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale

Semnarea o efectuează inspectorul fitosanitar din
cadrul Direcției raionale sau municipale pentru
siguranța alimentelor abilitat prin Ordinul ANSA.

FORMULARE

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

ANSA

NR
CRT

3

4

5

6

ETAPA
PROCES

Aplicarea
ștampilei

ELIBERAREA CERTIFICATELOR
FITOSANITARE PENTRU EXPORT
ŞI RE-EXPORT

RESPONSABIL
pentru
siguranța
alimentelor
Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

Anexe

Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

Inregistrarea
certificatelor
eliberate

Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

Editarea
blanchetelor

Emitent /
ANSA
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DESCRIERE

FORMULARE

Se aplică ștampila personalizată al inspectorului
fitosanitar abilitat din cadrul Direcției raionale sau
municipale pentru siguranța alimentelor.

Lista ştampilelor
personalizate se
aprobă prin
Ordinul ANSA

Anexele oficiale la certificatul fitosanitar
trebuie să se limiteaze la situaţiile în care
informaţia
necesară
pentru
a
completa
certificatul depăşeşte spaţiul disponibil în
certificat.
Orice anexă la Certificatul fitosanitar trebuie să
conţină informaţie fitosanitară şi trebuie să
includă numărul certificatului fitosanitar, data,,
semnătura
şi
ştampila.
În
rubrica
corespunzătoare al Certificatul fitosanitar se
introduce mențiune, că informaţia ce se
referă la această rubrică este introdusă în
anexă. Anexa nu trebuie să conţină informaţie
ce nu ar putea fi introdusă în certificatul
fitosanitar, dacă spaţiul este suficient.

Înregistrarea certificatelor eliberate se efectuează
după eliberarea certificatului întru un Registrul
special în regim on-line. Acesta trebuie actualizat
fiecare data după eliberarea certificatului.

Editarea (multiplicarea) blanchetelor este realizata
de către emitent in cantitatea de numere necesare
în două exemplare, specificându-se semne de
protecție (nu mai puțin de 6), în conformitate cu
legislația în vigoare privind achiziția și editarea
blanchetelor de strictă evidență.
Multiplicarea şi difuzarea documentelor fără acordul
ANSA este interzisa.

Formularul
Registrului se
anexează
(Anexa nr. 4)
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NR
CRT

7

8

ETAPA
PROCES
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Difuzare
controlata
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DESCRIERE

FORMULARE

Copii controlate:
Blanchetele certificatelor sunt difuzate controlat
tuturor entitatilor functionale stabilite in Lista de
difuzare/ retragere (LDRD – 8.4). Exemplarul nr.2 al
certificatului cu setul de documente stabilit prin
legislația în vigoare, precum și cele anulate, se
păstrează în arhiva centrală ANSA.
Certificate anulate:
Pe originalul și copia banchetul certificatului anulat
se aplică o înscripție «ANULAT». Numărul
certificatului anulat se introduce în Registrul de
evidență a blanchetelor respective. Blanchetele
anulate, atît originalul cît şi exemplarul 2 al acestui,
se păstrează în arhiva centrală ANSA.
Copii autorizate:
La solicitarea prezentată în mod oficial, poate fi
eliberată o copie autorizată de ANSA.
Retragerea documentelor se face in baza Listei de
difuzare/ retragere (LDRD-8.4) de la toate punctele
la care documentul a fost difuzat initial.

Lista de
difuzare/
retragere
(LDRD-8.4)

Documentele perimate sau iesite din uz sunt
marcate corespunzator „iesit din uz”. Daca sunt
destinate a fi mentinute pentru scopuri juridice sunt
transmise la arhiva organizatiei.

Retragere

Listei de
difuzare/
retragere
(LDRD-8.4)

Responsabilitatea distrugerii editiilor perimate ii
revine persoanelor responsabile cu acordul prealabil
al directorului ANSA.

9

Arhivare

______

Exemplarul 2 al certificatului eliberat se pastreaza in
arhiva ANSA în termen de 10 ani, restul fiind
eliminate de catre persoane stabilite.

Arhiva

6.6 Condiţii privind eliberarea certificatului fitosanitar pentru reexport
Dacă o încărcătură este importată dintr-o ţară, sa aflat pe teritoriul republicii nu mai
puţin de 48 de ore şi apoi sa exportat în alta ţară, se eliberează un certificat fitosanitar pentru
reexport. În aceste 48 ore încărcătura se supune unei din acţiuni de stocare, reambalare,
resortare, divizare sau combinare cu alte încărcături. Întru confirmarea că cerinţele ţării
importatoare sunt respectate, în urma controlului fitosanitar de către inspectorul fitosanitar,
pentru exportul încărcăturii importate se eliberează Certificatul fitosanitar pentru reexportul.
Certificatul fitosanitar de reexport se eliberează solicitantului în baza următoarelor documente:
1. cererea privind eliberarea certificatului fitosanitar de reexport;
2. permisului fitosanitar de import;
3. actul privind controlul fitosanitar perfectat la importul încărcăturii pe teritoriul Republicii
Moldova;
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4. certificatul fitosanitar al ţării de origine;
5. copia contractului de vînzare-cumpărare sau un alt act juridic civil în baza cărui se
efectuează reexportul;
6. certificat de expertiză de laborator privind starea fitosanitară a încărcăturii;
7. actul privind controlul fitosanitar perfectat peste 48 ore aflării încărcăturii pe
teritoriul ţării cu concluzia inspectorului vizavi de respectarea cerinţelor fitosanitare ale ţării de
import.
Certificarea pentru reexport poate fi efectuată numai dacă încărcătura nu a fost expusă infestării
sau contaminării cu dăunători. Încărcătura reexportată trebuie să fie însoţită de asemenea de
certificatul fitosanitar original al ţării de origine sau copia autorizată a acestuia.
6.7 Descrierea procesului de completare a certificatului fitosanitar pentru re-export
NR
CRT

ETAPA
PROCES

RESPONSABIL

DESCRIERE

FORMULARE

Componentele certificatului fitosanitar pentru
reexport 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 1 , 1 2 ,
1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 sunt identice cu cele
pentru certificatul fitosanitar pentru export (articol
6.5 Descrierea procesului de completarea
certificatului fitosanitar).

1

Completarea
blanchetului
de certificat
fitosanitar
pentru
reexport

Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

În rubrica 10 se indică:
• ţara de origine;
• Nr. certificatului fitosanitar al ţării de
origine;
• prin bifarea căsuţelor corespunzătoare,
dacă certificatul este însoţit de certificatul
fitosanitar în original sau de copia
autorizată a acestuia, dacă încărcătura a
fost
reambalată
sau
nu,
dacă
containerele sunt originale sau noi, şi
dacă a fost efectuat un control
suplimentar.

Formularul
Anexa nr. 2

Dacă încărcătura este divizată în cîteva partide
şi dacă partidele respective sunt exportate
separat, atunci fiecare din aceste partide trebuie să
fie însoţită de certificate fitosanitare pentru reexport
şi copii autorizate ale certificatului fitosanitar
original.

2

3

4

Aplicarea
ștampilei
Anexe

Inregistrarea
certificatelor
eliberate

Inspectorul
fitosanitar
abilitat
Inspectorul
fitosanitar
abilitat
Inspectorul
fitosanitar
abilitat

Se aplică ștampila personalizată al inspectorului
fitosanitar abilitat în conformitate cu Ordinul ANSA.

Certificatul fitosanitar al ţării de origine sau copia lui
autorizată în mod stabilit de legislaţia în vigoare se
anexează la certificatul fitosanitar pentru re-export.
Înregistrarea certificatelor eliberate se efectuează
după eliberarea certificatului întru un Registrul
special în regim on-line. Acesta trebuie actualizat

Formularul
Registrului
anexează

se

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
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5

Editarea
blanchetelor,
difuzarea
controlată,
retragerea şi
arhivarea
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fiecare data după eliberarea certificatului.
Se efectuează analogic cu procesul descris la p.6,
7, 8, 9 al articolului 6.5 Descrierea procesului de
completarea certificatului fitosanitarprezentei
proceduri.

(Anexă nr. 4)

6.8 Condiţii privind eliberarea certificatului fitosanitar pentru o încărcătură importată
Dacă încărcătura a fost expusă infestării sau contaminării cu dăunători, sau şi- a pierdut
integritatea sau identitatea, sau a fost prelucrată pentru a-i schimba natura, se eliberează un
certificat fitosanitar de export şi nu un certificat fitosanitar pentru reexport. În certificatul
fitosanitar se indică ţara de origine. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să
asigure că cerinţele ţării importatoare sunt respectate.
Dacă încărcătura a fost cultivată pe teritoriul republicii pe parcursul unei perioade specifice de
timp (în dependenţă de marfa vizată, dar de obicei un sezon de vegetaţie sau mai multe),
încărcătura poate fi considerată ca având o altă ţară de origine – Republica Moldova.
6.9 Tranzitul
În cazul în care transportul importat nu este supus procedurilor, dar tranzitează printr-o
ţară fără a fi expusă la infestare sau de/ contaminare de organisme, în punctul de intrare pe
teritoriul Republicii Moldova de către inspectorul fitosanitar din cadrul Postului la frontieră se
eliberează un permis de carantină pentru tranzit. În cazul în care lotul a fost divizat, combinat cu
alte loturi sau reambalat pe teritoriul Republicii Moldova să emite un certificat fitosanitar pentru
re-export cu anexarea certificatului fitosanitar al ţării de origine.
7 Înregistrările
Înregistrarea certificatelor eliberate se efectuează după eliberarea certificatului întru un Registrul
special în regim on-line (Anexe nr.3 şi 4) . Acesta trebuie actualizat fiecare data după eliberarea
certificatului.
Lunar, de către inspector din cadrul Direcţiei raionale, în baza certificatelor fitosanitare se
elaboraează Informaţia privind exportul producţiei de origine vegetală. Datele se introduc într-un
formular în regim on-line. Formular Informaţiei privind exportul şi re-exportul producţiei de origine
vegetală sunt prezentate în anexe nr. 5 şi 6 respectiv.
8 Anexe
Anexa nr. 1 Formular certificatului fitosanitar
Anexa nr. 2 Formular certificatului fitosanitar re-export
Anexa nr. 3 Registrului de evidenţă a certificatelor fitosanitare
Anexa nr. 4 Registrului de evidenţă a certificatelor fitosanitare pentru re-export
Anexa nr. 5 Informaţia privind exportul producţiei de origine vegetală (lunară)
Anexa nr. 6 Informaţia privind re-exportul producţiei de origine vegetală (lunară)
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Anexa nr. 1

Formular certificatului fitosanitar

_____________________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: CF – 7.3

Ediţa 1 /____ _______
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Formular certificatului fitosanitar re-export

FORMULAR

Cod: CFR – 7.3

Ediţa 1/____ _______

Pag 1/1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

ELIBERAREA CERTIFICATELOR
FITOSANITARE PENTRU EXPORT
ŞI RE-EXPORT

ANSA

Cod:
PO (D03/1C)-01/01
Editia 01
Revizia 0
Ex. Nr. ________
Pagina 18 din 24
Anexa nr. 3

REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLIC OF
MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
SIGURANŢA ALIMENTELOR
ANEXA
la CERTIFICAT FITOSANITAR
sau CERTIFICAT FITOSANITAR RE-EXPORT
ANNEX TO PHYTOSANITARY CERTIFICATE
OR PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT
către: Organizaţia de Protecţie a Plantelor din
to: Plant Protection Organization from
8.

NATIONAL FOOD SAFETY
AGENCY
NO MD : _______________
DATE: ____________________
Pag.

____________

Descrierea încărcăturii: numărul şi descrierea ambalajelor, denumirea produsului, denumirea botanică a
plantelor/ Description of consignment: number and description of packages, name of product; botanical name of plants

9.Cantitatea
declarată
Quantity
declared

No

Botanical name of plants
product

Locul eliberării / Place of issue

Data /Date

FORMULAR

number and description of packages

Numele funcţionarului autorizat şi semnătura/
Name and signature of authorized official

Ştampila organizaţiei / Stamp of organization

Cod: ACFCFR - 7.3

Ediţa 1 /____ _______

Pag 1 / 1
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Registrului de evidenţă a certificatelor fitosanitare

ţara
unitatea
de
nr data
nr.
denumirea
denumirea
denumirea de
denumirea cantitatea
d/o eliberării certificatului import importatorului exportatorului produsului măsură cantitatea ambalajului ambalajului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

suma achitată,
lei
12

FORMULAR

unit. De
transport
13

Cod: RECF - 7.3

nr. unităţii de
transport
14

nr. Actului de
control
(pentru Fed
Rusa)
15

Ediţa 1 /____ _______

Pag 1 / 1
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Anexa nr. 5
Registrului de evidenţă a certificatelor fitosanitare pentru re-export

data
eliberării

nr.
Certific.

ţara de
origine

numărul
certificatului
fitosanitar
al ţării
de origine

denumirea
exportat.

Ţara
de import

denumirea
importator.

denumirea
produs

Un. de
măsură

cantitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMULAR

Denum.
Ambalaj.

cantit.
ambal.

suma achitată,
lei

unit. De
transport

nr. unităţii de
transport

nr. Actului de
control (pentru
Fed Rusa)

11

12

13

14

15

16

Cod: RCFR – 7.3

Ediţa 1 /____ _______
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Anexa nr. 6
INFORMAŢIA
cu privire la exportul producţiei supuse carantinei fitosanitare din Republica Moldova
pentru luna _____________________ 20______
_________________________________________________________________
Nr.
d/o

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Denumirea producţiei
exportate

Material
semincer,
total
Inclusiv: porumb
floarea soarelui
grîu
soia
rapiţa
tomate
castraveţi
cartofi
etc.
Material
săditor
pomicol, total
Inclusiv: mere
pere
cireşe
etc.
Material
săditor
viticol (butaşi)
Material
săditor
viticol (coarde)
Alt material săditor,
total
Inclusiv:
pomi
decorativi
trandafiri
etc.
Fructe
în
starea
proaspătă, total
Inclusiv: mere
Pere
Cireşe
Vişini
Piersici
Prune
Caise
etc.

(denumirea subdiviziunii teritoriale)
Cantitatea
Unit. de
Ţările
Ţările Federaţi
Alte
măsură

UE

CSI

a Rusă

ţări

Port
Giurgiuleşti

TOTAL
exportat

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

_____________________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: IEPCF – 7.3

Ediţa 1 /____ _______
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Nr.
d/o

Denumirea producţiei
exportate

Unit. de
măsură

7.

Legume în stare
proaspătă, total
Inclusiv: varza
Tomate
Ceapă
Rădăcina de hrean
castraveţi
etc.
Struguri soiuri de
masă
Struguri
p/u
prelucrare
Cerealiere, total
Inclusiv: grîu furajer
Orz
Ovăz
Porumb
etc.
Încărcături
alimentare, total
Inclusiv: zahăr
Produse de cofetărie
(bomboane, biscuiţi)
Miez de nucă
Prune uscate
Măcieşi
Castraveţi
muraţi,
tăiaţi
etc.
Tutun
Floarea
soarelui
(pentru prelucrare)
Alte
încărcături
tehnice, total
Inclusiv: soia
Tăeţei din sfeclă de
zahăr uscate
Rapiţa
etc.
Alte încărcături, total

tone

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Ţările
UE

Ţările
CSI
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Cantitatea
Federaţi
Alte
a Rusă
ţări

Port
Giurgiuleşti

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
bucăţi

FORMULAR

Cod: IEPCF – 7.3

Ediţa 1 /____ _______
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TOTAL

exportat
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Nr.
d/o

16.

17.

18.

Denumirea producţiei
exportate

Unit. de
măsură

Inclusiv: covoare
Lînă
Cutii de carton

tone
tone
bucăţi

etc.
Au fost eliberate
certificate
fitosanitare, total
Inclusiv:
pentru
autotransport
pentru
transport
feroviar
Au fost eliberate
acte
de
control
fitosanitar
S-au
prelevat
mostre

Ţările
UE

Ţările
CSI
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Cantitatea
Federaţi
Alte
a Rusă
ţări

Port
Giurgiuleşti

TOTAL

exportat

bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi

Ţările-importătoare:

_____________________________________
(semnătura inspectorului)

_____________________________
(numele, prenumele inspectorului)

_____________________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: IEPCF – 7.3

Ediţa 1 /____ _______
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Anexa 7

Informaţia
privind re-exportul producţiei de origine vegetală din Republica Moldova
în luna ______________________ 20______

Nr
d/o

Denumirea
exportatorului

1

2

1

.-//-//TOTAL:

Ţara
de origine

Ţara
importătoare

3

1.
2.
3.

4

Denumirea producţiei
kiwi
un. de
Tone
transport
(automob)
5
6

TOTAL
etc.
(altele)
--

tone
13

un. de
transport
(automob)
14

1.
2.
3.
x

x

Nota: se completează în felul următor
coloniţa
1- numărul după ordine;
2- denumirea exportatorului;
3- ţara de origine a produselor. În cazul în care sunt mai multe de cît 1 (una), se completează pentru fiecare în
parte;
4- ţara de import definitiv. În cazul în care sunt mai multe de cît 1 (una), se completează pentru fiecare în parte;
5 şi 6 -, precum şi următoarele (7 şi 8, 9 şi 10, 11 şi 12, etc.) cantitatea producţiei exportate cu divizarea tonelor şi
numărului unităţilor de transport, de obicei transport auto. Se adaugă atîtă coloniţe cîte sunt necesare;
13 şi 14 – cantitatea totală a produsului re-exportat.

____________________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: IEPCFR – 7.3

Ediţa 1 /____ _______
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4
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Domeniul de aplicare
Definiţii şi abrevieri
Documente de referinţă
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Dispoziţii generale
Modul de eliberare a certificatelor fitosanitare
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Descrierea procesului de completare a certificatului fitosanitar
Condiţii privind eliberarea certificatului fitosanitar pentru reexport
Descrierea procesului de completare a certificatului fitosanitar pentru
re-export
Condiţii privind eliberarea certificatului fitosanitar pentru o încărcătură
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Anexe:
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1 SCOPUL
Prezenta procedură descrie procedura de eliberare a certificatelor fitosanitare pentru export şi
re-export producţiei de origine vegetală.
2 DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică tuturor plantelor şi produselor de origine vegetală supuse controlului
fitosanitar destinate exportului sau re-exportului.
3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Definiţiile şi abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate in legislaţia naţională
în domeniul carantinei fitosanitare , precum şi sunt conforme Standardul Internaţional pentru
Măsuri Fitosanitare nr. 5 „Glosarul termenilor”:
-

-

-

-

-

-

Cale: Orice mijloc care permite introducerea sau răspândirea unui organism dăunător.
Certificare fitosanitară: Utilizarea unor proceduri fitosanitare care să conducă la emiterea
unui Certificat Fitosanitar;
Certificat: Un document oficial care atestă statutul fitosanitar al oricărui lot de marfă, afectat
de reglementările fitosanitare;
Control oficial: Aplicarea activă a reglementărilor obligatorii fitosanitare şi aplicarea
procedurilor obligatorii fitosanitare cu obiectivul de eradicare sau de izolare a dăunătorilor
de carantină sau de gestionare a organismelor dăunătoare reglementate fără punere în
carantină;
Declaraţie suplimentară: O declaraţie care este cerută de către o ţară importatoare să fie
înscrisă într-un certificat fitosanitar şi care oferă informaţii suplimentare specifice privind o
expediere de marfă în raport cu organismele dăunătoare reglementate:
Evaluarea riscului de dăunători (pentru organismele dăunătoare de carantină): Evaluarea
probabilităţii de introducere şi de răspândire a unui organism dăunător şi amploarea
consecinţelor potenţiale economice asociate;
Examinare vizuală: Examinarea fizică a plantelor, produselor vegetale sau a altor articole
reglementate cu ajutorul ochiului liber, lentilei, stereoscopului sau microscopului pentru a
detecta dăunătorii sau contaminanţii
fără testare sau prelucrare;
Fumigare: Tratamentul cu un agent chimic care intră în contact cu marfa în întregime sau
în marea majoritate în stare gazoasă;
Infestarea (unui produs): Prezenţa într-un produs a unui organism dăunător viu a plantei
sau a produsului vegetal în cauză. Infestare include şi infecţia;
Inspector: Persoana autorizată de către Organizaţia Naţională pentru Protecţia Plantelor
să-şi exercite funcţiile;
Inspecţie: Examinarea vizuală oficială a plantelor, produselor vegetale sau a altor articole
reglementate pentru a determina prezenţa organismelor dăunătoare şi / sau pentru a
determina conformitatea cu regulamentele fitosanitare;
Introducerea (unui transport de mărfuri): Sosirea printr-un punct de intrare într-o zonă;
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Lot: Un număr de elemente ale unui singur produs, identificabil prin omogenitatea
compoziţia, originea sa, etc., care face parte dintr-un transport de mărfuri;
Loc de producţie: Orice loc sau un set de câmpuri exploatate ca o singură unitate de
producţie agricolă. Un loc de producţie poate include amplasamente de producţie,
gestionate separat în scopuri fitosanitare;
Organism: Orice entitate biotică capabilă de reproducere sau replicare în starea sa natural;
Organism de carantină: Un dăunător de importanţă potenţială economică pentru zona
ameninţată şi care încă nu este prezent acolo, sau prezent, dar nu pe scară largă şi este în
mod oficial controlat;
Perioada de vegetaţie: Perioada de timp de creştere activă în timpul unui sezon de
creştere;
Procedura de verificare a conformităţii unui transport de mărfuri: Procedură oficială
utilizată pentru a verifica dacă un lot de marfă este conform cerinţelor fitosanitare declarate;
Procedură fitosanitară: Orice metodă oficială de punere în aplicare a măsurilor fitosanitare
inclusiv efectuarea inspecţiilor, testelor, supravegherii sau tratamentului în legătură cu
Organisme dăunătoare reglementate;
Punct de intrare: Aeroport, port maritim sau punctul de frontieră terestru, desemnat în mod
oficial pentru importul de transporturi de mărfuri, şi / sau de intrare de pasageri;
Răspândire: Extindere a distribuţiei geografice a unui organism dăunător într-o zona;
Supraveghere: Un proces oficial care colectează şi înregistrează date privind apariţia sau
absenţa dăunătorilor prin intermediul sondajului, monitorizării sau altor proceduri;
Test: Examinare oficială, alta decât cea vizuală, pentru a determina dacă sunt prezenţi
dăunători sau de a identifica dăunătorii;
Transport de mărfuri: O cantitate de plante, produse vegetale şi / sau alte articole fiind
deplasate dintr-o ţară în alta şi acoperite, atunci când este necesar, printrun singur certificat
fitosanitar (un transport de mărfuri poate fi compus din unul sau mai multe produse de bază
sau loturi);
Transport de mărfuri re-exportat: Transport de mărfuri, care a fost importat într-o ţară din
care este apoi exportat. Transportul de mărfuri poate fi stocat, divizat, combinat cu alte
transporturi de mărfuri sau să aibă ambalajul schimbat (fosta ţară de re-export);
Tratament: Procedură oficială pentru distrugerea, inactivarea, eliminarea sau sterilizarea
dăunătorilor sau pentru devitalizarea acestora.
ştampila personalizată - Este o ştampila oficială pentru eliberarea certificatului fitosanitar
cu un număr personalizat al inspectorului fitosanitar abilitat din cadrul Direcţiei rationale sau
municipal pentru siguranţa alimentelor.

4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
-

-

Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și carantină fitosanitară;
Hotărîrea Guvernului 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;
Standardul Internaţional pentru Măsuri Fitosanitare nr. 12.
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5 RESPONSABILITĂŢI
Responsabilităţile sunt prezentate la punctele 6.5 Descrierea procesului de completare a
certificatului fitosanitar şi 6.7 Descrierea procesului de completare a certificatului
fitosanitar pentru re-export.

6 PROCEDURA
6.1 Dispoziţii generale
Certificatele fitosanitare şi certificatele fitosanitare de reexport se eliberează în scopul
autentificării faptul că încărcătura ce conţine plante, produse vegetale sau alte bunuri conexe
supuse regimului de carantină fitosanitară a fost supusă aplicării procedurilor fitosanitare,
precum şi că corespunde declaraţiei de certificare din certificatele model corespunzătoare.
Certificatele fitosanitare şi certificatele fitosanitare pentru reexport se eliberează doar
pentru mărfurile stabilite în Nomenclatorul mărfurilor supuse carantinei fitosanitare
aprobate la anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la
importul, exportul şi tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar şi/sau fitosanitar
aprobat prin Hotărîrea Guvernului 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. Acestea includ astfel de încărcături, cum
ar fi plante, bulbi şi tuberculi, sau seminţe pentru înmulţire, fructe şi legume, flori şi
ramuri tăiate, grăunţoase, şi medii de creştere. Certificatele fitosanitare pot fi folosite şi
pentru produse vegetale specifice care au fost prelucrate în cazul produselor care prin
natura lor sau a prelucrării acestora, deţin un potenţial de introducere a dăunătorilor
reglementaţi (de exemplu, lemn, bumbac). Certificatul fitosanitar poate fi cerut şi pentru alte
articole reglementate unde măsurile fitosanitare sunt justificate din punct de vedere tehnic
(de exemplu, containere goale, vehicule, şi organisme).
Certificatele fitosanitare pentru export si re-export au un format standard si contin
informatiile in conformitate cu modelele specificate in Conventia Internationala pentru Protectia
Plantelor (CIPV). Modelele certificatelor fitosanitare utilizate sunt prevazute in Anexa nr. 3 şi 4 al
Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară. Acestea
trebuie respectate pentru a asigura validitatea documentelor, care sunt usor de recunoscut si
care contin informatii fitosanitare esentiale.
6.2. Modul de eliberare a certificatelor fitosanitare
Certificatul fitosanitar se elibereaza la cererea exportatorului de catre inspectorii
fitosanitari abilitaţi din cadrul Direcţiilor rationale sau municipal pentru siguranţa alimentelor să
pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte destinate exportului conform Ordinului
directorului ANSA .
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In conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia
plantelor şi carantina fitosanitară, in vederea obtinerii unui certificat fitosanitar, agenţii economici
care exportă plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt obligaţi:
a) să se informeze inainte de inceperea derulării acestor operaţiuni asupra exigenţelor
fitosanitare, impuse prin legislaţia in vigoare de către organizaţia naţională de
protecţia plantelor din ţara de destinaţie;
b) să solicite in scris organului de control fitosanitar, in a cărei rază teritorială işi
desfăşoară activitatea, efectuarea controlului fitosanitar in vederea eliberării certificatului
fitosanitar in cazul in care organizaţia naţională de protecţia plantelor din ţara de destinaţie
solicită un certificat fitosanitar care să ateste că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte
care urmează să fie exportate respectă exigenţele fitosanitare impuse de legislaţia in vigoare;
c) să prezinte, cu cel puţin 24 de ore înainte de expediere, subdiviziunii organului de
control fitosanitar:
• cerere de eliberare a certificatului fitosanitar;
• certificat privind utilizarea produselor de uz fitosanitar, la cererea ţării importatoare;
•
certificat de expertiză de carantină a plantelor şi a produselor vegetale supuse
regimului de carantină fitosanitară care urmează să fie exportate, eliberat de
persoana juridică abilitată de autoritatea administrativă centrală în domeniul
agriculturii;
•
copie de pe contractul de vînzare-cumpărare sau de pe un alt act juridic civil în a
cărui bază se efectuează exportul sau reexportul plantelor, al produselor vegetale şi
al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
• copie de pe factura fiscală sau de pe factura de expediţie a încărcăturii;
•
act privind efectuarea controlului fitosanitar al unităţilor de transport şi al altor
bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară,
6.3 Cerinţele privind perfectarea şi eliberarea certificatelor fitosanitare
Cerinţele privind perfectarea şi eliberarea certificatelor fitosanitare:
limba – în limba de stat, limba engleză, şi după caz, limba rusă;
perioada de valabilitate – Certificatele fitosanitare nu pot fi întocmite cu mai mult
de 14 zile înainte de data, la care plantele, produse vegetale sau alte obiecte părăsesc
statul expeditor;
completarea – se completează, cu excepţia ştampilei şi a semnăturii, fie în
întregime cu majuscule, fie în întregime dactilografiat;
certificatele se perfectează în două exemplare: 1 exemplar „Original”
- însoţeşte încărcătura destinată exportului, exemplarul 2 – împreună cu
cererea privind eliberarea certificatului şi setul de documente se păstrează la Agenţia
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor timp de 10 ani. Copiile autentificate ale
certificatelor fitosanitare se prezintă la solicitarea prezentată pe numele Agenţiei în mod
oficial;
unităţile – descrierea încărcăturii şi cantităţile declarate să fie
efectuate în unităţi specificate.
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6.4 Principii specifice de perfectare şi eliberare a certificatelor fitosanitare
Certificatele fitosanitare şi certificatele fitosanitare pentru reexport trebuie să includă
numai informaţia relevantă intereselor fitosanitare. Acestea nu trebuie să conţină declaraţii
privind respectarea cerinţelor sau referinţe la sănătatea animalelor sau oamenilor, reziduurile de
pesticide sau radioactivitate, sau informaţii comerciale precum ar fi acreditivele.
Toate componentele certificatelor fitosanitare şi certificatelor fitosanitare pentru reexport,
se completează. Dacă nu a fost introdus nimic, atunci trebuie introdus termenul „Nu este
aplicabil” sau se trage o linie (pentru a preveni falsificarea).
6.5 Descrierea procesului de completare a certificatului fitosanitar
NR
CRT

ETAPA
PROCES

RESPONSABIL

DESCRIERE

FORMULARE

1. Numele şi adresa exportatorului:
Această informaţie stabileşte sursa încărcăturii şi
trebuie să conţină numele şi adresa din ţara
exportatoare. Dacă exportatorul este o companie
internaţională cu adresă străină se va folosi numele
şi adresa agentului exportatorului sau expeditorului
local.
2. Nr. MD
Acesta este numărul de identificare al certificatului.
Este un număr de serie unic asociat cu un sistem
de identificare care facilitează verificările şi
serveşte la ţinerea evidenţei.

1

Completarea
blanchetului
de certificat
fitosanitar

Inspectorul
fitosanitar din
cadrul Direcţiei
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

3. Numele şi adresa declarată a destinatarului:
Se indică denumirea şi adresa importatorului.
4.

Este indicat

numele organizaţiei oficiale şi

numele ţării care eliberează certificatul. În prezent
„ Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”
CĂTRE: Organizaţia de Protecţie a Plantelor din
Aici se introduce numele ţării importatoare. Dacă
încărcăturile tranzitează o ţară care are cerinţe de
tranzit specifice, inclusiv solicitarea certificatelor
fitosanitare, poate fi introdus atît numele ţării
importatoare, cît şi al ţării de tranzit. Este nevoie
de atenţie sporită pentru a asigura că
regulamentele de import şi/sau tranzit ale fiecărei
ţări au fost respectate şi adecvat indicate. Dacă
încărcătura este importată şi reexportat în altă
ţară, pot fi introduse numele ambelor ţări
importatoare, dacă regulamentele de import ale
ambelor ţări au fost respectate.

Formularul
Anexă nr. 1
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DESCRIERE
5. Locul de origine:
Acest punct se referă la locul/rile de unde
încărcătura obţine statutul său fitosanitar, adică,
locul unde probabil a fost expusă la infestare sau
contaminare potenţială cu dăunători, acesta ar fi
locul unde marfa a fost cultivată. Dacă o marfă
este
depozitată sau
transportată, statutul
fitosanitar al acesteia se poate schimba pe
parcursul timpului ca rezultat al relocalizării. În
asemenea cazuri, localizarea nouă poate fi
considerată a fi locul de origine.
6. Căile de transportare declarate:
La
completarea
Certificatului
se
folosesc
următorii
termeni:
„maritim, aerian, rutier,
feroviar, poşta şi călători”. Alături se introduce
numărul mijlocului de transport sau numărul cursei
aeriene.
7. Punctul de intrare declarat:
Acesta trebuie să fie primul punct de sosire în ţara de
destinaţie finală.
8. Descrierea încărcăturii: numărul şi descrierea
ambalajelor, denumirea produsului, denumirea
botanică a plantelor:
Numărul şi descrierea ambalajelor: în această
rubrică trebuie introduse detalii suficiente pentru a
permite ONPP din ţara importatoare să identifice
încărcătura şi părţile acesteia, şi să verifice, după
caz, dimensiunea acestora. Numerele containerelor
şi/sau numerele vagoanelor sunt o completare utilă
la descrierea ambalajelor şi pot fi introduse aici,
dacă sunt cunoscute.
Denumirea produsului: Informaţia care trebuie să fie
introdusă aici oferă detalii suficiente despre marfă
(care include categoria mărfii, adică, fructe, plante
pentru plantare etc.). Înregistrările nu trebuie
să
se
refere
la
denumiri comerciale,
dimensiuni, sau alţi termeni comerciali.
Denumirea botanică a plantelor: Informaţia
prezentată aici trebuie să identifice plantele şi
produsele vegetale, utilizând nume ştiinţifice
acceptate de preferinţă la nivel de specie, însă
este acceptabil cel puţin la nivel de gen. S-ar
putea să nu fie posibil de oferit informaţia
privind descrierea botanică a anumitor articole
şi produse reglementate cu compoziţie complexă,
cum ar fi nutreţuri pentru animale. În aceste cazuri,
pot fi introduse cuvintele „Nu este aplicabil” sau

FORMULARE
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DESCRIERE
„N/A”.
9. Cantitatea declarată:
Se indică cantitatea exprimată cît mai corect posibil
pentru a permite verificarea de către reprezentanţii
ONPP al ţării de import adecvată conţinutului
încărcăturii. Se folosesc unităţile şi termenii
recunoscuţi la nivel internaţional.
10. Nu necesită corectarea sau completarea
suplimentară. Conţine declaraţia privind efectuarea
procedurilor fitosanitare care sa finalizat cu
certificarea lotului.
11. Declaraţii suplimentare
pot fi doar declaraţiile care conţin informaţii
solicitate de ţara importatoare, dar nu au
fost
indicate
în
certificat. Declaraţiile
suplimentare trebuie să fie cît de mici şi concise
posibil. Textul declaraţiilor suplimentare se
specifică
în
regulamentele
fitosanitare,
permisele de import sau acordurile bilaterale.
Rubrica TRĂTĂRILE
Se indică doar tratările aplicate încărcăturii
certificate şi acceptate de ţara importatoare
efectuate în ţara exportatoare sau de tranzit pentru
a respecta cerinţele fitosanitare ale ţării
importatoare. Acestea pot să includă devitalizarea
şi tratarea seminţelor.
Căsuţele 12, 13, 14, 15, 16 şi 17 se completează în
conformitate cu Actul de dezinfectare eliberat de
către organul abilitat privind efectuarea lucrărilor de
dezinfectare şi/sau dezinfectarea.
Locul eliberării, data şi numele funcţionarului autorizat
şi semnătura:
Trebuie să fie tipărite cu litere majuscule citeţe.
Abrevierile pot fi folosite doar pentru indicarea
lunilor, pentru a nu confunda luna, ziua şi anul.
Data trebuie să corespundă cu data semnăturii.
Certificatele nu trebuie să fie postdatate sau
antedatate, sau eliberate după expedierea
încărcăturii.

2

Semnarea
certificatului

Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale

Semnarea o efectuează inspectorul fitosanitar din
cadrul Direcției raionale sau municipale pentru
siguranța alimentelor abilitat prin Ordinul ANSA.

FORMULARE
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4

5

6
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Aplicarea
ștampilei
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RESPONSABIL
pentru
siguranța
alimentelor
Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

Anexe

Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

Inregistrarea
certificatelor
eliberate

Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

Editarea
blanchetelor

Emitent /
ANSA
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DESCRIERE

FORMULARE

Se aplică ștampila personalizată al inspectorului
fitosanitar abilitat din cadrul Direcției raionale sau
municipale pentru siguranța alimentelor.

Lista ştampilelor
personalizate se
aprobă prin
Ordinul ANSA

Anexele oficiale la certificatul fitosanitar
trebuie să se limiteaze la situaţiile în care
informaţia
necesară
pentru
a
completa
certificatul depăşeşte spaţiul disponibil în
certificat.
Orice anexă la Certificatul fitosanitar trebuie să
conţină informaţie fitosanitară şi trebuie să
includă numărul certificatului fitosanitar, data,,
semnătura
şi
ştampila.
În
rubrica
corespunzătoare al Certificatul fitosanitar se
introduce mențiune, că informaţia ce se
referă la această rubrică este introdusă în
anexă. Anexa nu trebuie să conţină informaţie
ce nu ar putea fi introdusă în certificatul
fitosanitar, dacă spaţiul este suficient.

Înregistrarea certificatelor eliberate se efectuează
după eliberarea certificatului întru un Registrul
special în regim on-line. Acesta trebuie actualizat
fiecare data după eliberarea certificatului.

Editarea (multiplicarea) blanchetelor este realizata
de către emitent in cantitatea de numere necesare
în două exemplare, specificându-se semne de
protecție (nu mai puțin de 6), în conformitate cu
legislația în vigoare privind achiziția și editarea
blanchetelor de strictă evidență.
Multiplicarea şi difuzarea documentelor fără acordul
ANSA este interzisa.

Formularul
Registrului se
anexează
(Anexa nr. 4)
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DESCRIERE

FORMULARE

Copii controlate:
Blanchetele certificatelor sunt difuzate controlat
tuturor entitatilor functionale stabilite in Lista de
difuzare/ retragere (LDRD – 8.4). Exemplarul nr.2 al
certificatului cu setul de documente stabilit prin
legislația în vigoare, precum și cele anulate, se
păstrează în arhiva centrală ANSA.
Certificate anulate:
Pe originalul și copia banchetul certificatului anulat
se aplică o înscripție «ANULAT». Numărul
certificatului anulat se introduce în Registrul de
evidență a blanchetelor respective. Blanchetele
anulate, atît originalul cît şi exemplarul 2 al acestui,
se păstrează în arhiva centrală ANSA.
Copii autorizate:
La solicitarea prezentată în mod oficial, poate fi
eliberată o copie autorizată de ANSA.
Retragerea documentelor se face in baza Listei de
difuzare/ retragere (LDRD-8.4) de la toate punctele
la care documentul a fost difuzat initial.

Lista de
difuzare/
retragere
(LDRD-8.4)

Documentele perimate sau iesite din uz sunt
marcate corespunzator „iesit din uz”. Daca sunt
destinate a fi mentinute pentru scopuri juridice sunt
transmise la arhiva organizatiei.

Retragere

Listei de
difuzare/
retragere
(LDRD-8.4)

Responsabilitatea distrugerii editiilor perimate ii
revine persoanelor responsabile cu acordul prealabil
al directorului ANSA.

9

Arhivare

______

Exemplarul 2 al certificatului eliberat se pastreaza in
arhiva ANSA în termen de 10 ani, restul fiind
eliminate de catre persoane stabilite.

Arhiva

6.6 Condiţii privind eliberarea certificatului fitosanitar pentru reexport
Dacă o încărcătură este importată dintr-o ţară, sa aflat pe teritoriul republicii nu mai
puţin de 48 de ore şi apoi sa exportat în alta ţară, se eliberează un certificat fitosanitar pentru
reexport. În aceste 48 ore încărcătura se supune unei din acţiuni de stocare, reambalare,
resortare, divizare sau combinare cu alte încărcături. Întru confirmarea că cerinţele ţării
importatoare sunt respectate, în urma controlului fitosanitar de către inspectorul fitosanitar,
pentru exportul încărcăturii importate se eliberează Certificatul fitosanitar pentru reexportul.
Certificatul fitosanitar de reexport se eliberează solicitantului în baza următoarelor documente:
1. cererea privind eliberarea certificatului fitosanitar de reexport;
2. permisului fitosanitar de import;
3. actul privind controlul fitosanitar perfectat la importul încărcăturii pe teritoriul Republicii
Moldova;
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4. certificatul fitosanitar al ţării de origine;
5. copia contractului de vînzare-cumpărare sau un alt act juridic civil în baza cărui se
efectuează reexportul;
6. certificat de expertiză de laborator privind starea fitosanitară a încărcăturii;
7. actul privind controlul fitosanitar perfectat peste 48 ore aflării încărcăturii pe
teritoriul ţării cu concluzia inspectorului vizavi de respectarea cerinţelor fitosanitare ale ţării de
import.
Certificarea pentru reexport poate fi efectuată numai dacă încărcătura nu a fost expusă infestării
sau contaminării cu dăunători. Încărcătura reexportată trebuie să fie însoţită de asemenea de
certificatul fitosanitar original al ţării de origine sau copia autorizată a acestuia.
6.7 Descrierea procesului de completare a certificatului fitosanitar pentru re-export
NR
CRT

ETAPA
PROCES

RESPONSABIL

DESCRIERE

FORMULARE

Componentele certificatului fitosanitar pentru
reexport 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 1 , 1 2 ,
1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 sunt identice cu cele
pentru certificatul fitosanitar pentru export (articol
6.5 Descrierea procesului de completarea
certificatului fitosanitar).

1

Completarea
blanchetului
de certificat
fitosanitar
pentru
reexport

Inspectorul
fitosanitar
abilitat din
cadrul Direcției
raionale sau
municipale
pentru
siguranța
alimentelor

În rubrica 10 se indică:
• ţara de origine;
• Nr. certificatului fitosanitar al ţării de
origine;
• prin bifarea căsuţelor corespunzătoare,
dacă certificatul este însoţit de certificatul
fitosanitar în original sau de copia
autorizată a acestuia, dacă încărcătura a
fost
reambalată
sau
nu,
dacă
containerele sunt originale sau noi, şi
dacă a fost efectuat un control
suplimentar.

Formularul
Anexa nr. 2

Dacă încărcătura este divizată în cîteva partide
şi dacă partidele respective sunt exportate
separat, atunci fiecare din aceste partide trebuie să
fie însoţită de certificate fitosanitare pentru reexport
şi copii autorizate ale certificatului fitosanitar
original.

2

3

4

Aplicarea
ștampilei
Anexe

Inregistrarea
certificatelor
eliberate

Inspectorul
fitosanitar
abilitat
Inspectorul
fitosanitar
abilitat
Inspectorul
fitosanitar
abilitat

Se aplică ștampila personalizată al inspectorului
fitosanitar abilitat în conformitate cu Ordinul ANSA.

Certificatul fitosanitar al ţării de origine sau copia lui
autorizată în mod stabilit de legislaţia în vigoare se
anexează la certificatul fitosanitar pentru re-export.
Înregistrarea certificatelor eliberate se efectuează
după eliberarea certificatului întru un Registrul
special în regim on-line. Acesta trebuie actualizat

Formularul
Registrului
anexează

se
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difuzarea
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fiecare data după eliberarea certificatului.
Se efectuează analogic cu procesul descris la p.6,
7, 8, 9 al articolului 6.5 Descrierea procesului de
completarea certificatului fitosanitarprezentei
proceduri.

(Anexă nr. 4)

6.8 Condiţii privind eliberarea certificatului fitosanitar pentru o încărcătură importată
Dacă încărcătura a fost expusă infestării sau contaminării cu dăunători, sau şi- a pierdut
integritatea sau identitatea, sau a fost prelucrată pentru a-i schimba natura, se eliberează un
certificat fitosanitar de export şi nu un certificat fitosanitar pentru reexport. În certificatul
fitosanitar se indică ţara de origine. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să
asigure că cerinţele ţării importatoare sunt respectate.
Dacă încărcătura a fost cultivată pe teritoriul republicii pe parcursul unei perioade specifice de
timp (în dependenţă de marfa vizată, dar de obicei un sezon de vegetaţie sau mai multe),
încărcătura poate fi considerată ca având o altă ţară de origine – Republica Moldova.
6.9 Tranzitul
În cazul în care transportul importat nu este supus procedurilor, dar tranzitează printr-o
ţară fără a fi expusă la infestare sau de/ contaminare de organisme, în punctul de intrare pe
teritoriul Republicii Moldova de către inspectorul fitosanitar din cadrul Postului la frontieră se
eliberează un permis de carantină pentru tranzit. În cazul în care lotul a fost divizat, combinat cu
alte loturi sau reambalat pe teritoriul Republicii Moldova să emite un certificat fitosanitar pentru
re-export cu anexarea certificatului fitosanitar al ţării de origine.
7 Înregistrările
Înregistrarea certificatelor eliberate se efectuează după eliberarea certificatului întru un Registrul
special în regim on-line (Anexe nr.3 şi 4) . Acesta trebuie actualizat fiecare data după eliberarea
certificatului.
Lunar, de către inspector din cadrul Direcţiei raionale, în baza certificatelor fitosanitare se
elaboraează Informaţia privind exportul producţiei de origine vegetală. Datele se introduc într-un
formular în regim on-line. Formular Informaţiei privind exportul şi re-exportul producţiei de origine
vegetală sunt prezentate în anexe nr. 5 şi 6 respectiv.
8 Anexe
Anexa nr. 1 Formular certificatului fitosanitar
Anexa nr. 2 Formular certificatului fitosanitar re-export
Anexa nr. 3 Registrului de evidenţă a certificatelor fitosanitare
Anexa nr. 4 Registrului de evidenţă a certificatelor fitosanitare pentru re-export
Anexa nr. 5 Informaţia privind exportul producţiei de origine vegetală (lunară)
Anexa nr. 6 Informaţia privind re-exportul producţiei de origine vegetală (lunară)
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Anexa nr. 1

Formular certificatului fitosanitar

_____________________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: CF – 7.3

Ediţa 1 /____ _______

Pag 1 / 1
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Formular certificatului fitosanitar re-export

FORMULAR

Cod: CFR – 7.3

Ediţa 1/____ _______

Pag 1/1
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REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLIC OF
MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
SIGURANŢA ALIMENTELOR
ANEXA
la CERTIFICAT FITOSANITAR
sau CERTIFICAT FITOSANITAR RE-EXPORT
ANNEX TO PHYTOSANITARY CERTIFICATE
OR PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT
către: Organizaţia de Protecţie a Plantelor din
to: Plant Protection Organization from
8.

NATIONAL FOOD SAFETY
AGENCY
NO MD : _______________
DATE: ____________________
Pag.

____________

Descrierea încărcăturii: numărul şi descrierea ambalajelor, denumirea produsului, denumirea botanică a
plantelor/ Description of consignment: number and description of packages, name of product; botanical name of plants

9.Cantitatea
declarată
Quantity
declared

No

Botanical name of plants
product

Locul eliberării / Place of issue

Data /Date

FORMULAR

number and description of packages

Numele funcţionarului autorizat şi semnătura/
Name and signature of authorized official

Ştampila organizaţiei / Stamp of organization

Cod: ACFCFR - 7.3

Ediţa 1 /____ _______

Pag 1 / 1
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Registrului de evidenţă a certificatelor fitosanitare

ţara
unitatea
de
nr data
nr.
denumirea
denumirea
denumirea de
denumirea cantitatea
d/o eliberării certificatului import importatorului exportatorului produsului măsură cantitatea ambalajului ambalajului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

suma achitată,
lei
12

FORMULAR

unit. De
transport
13

Cod: RECF - 7.3

nr. unităţii de
transport
14

nr. Actului de
control
(pentru Fed
Rusa)
15

Ediţa 1 /____ _______

Pag 1 / 1
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Anexa nr. 5
Registrului de evidenţă a certificatelor fitosanitare pentru re-export

data
eliberării

nr.
Certific.

ţara de
origine

numărul
certificatului
fitosanitar
al ţării
de origine

denumirea
exportat.

Ţara
de import

denumirea
importator.

denumirea
produs

Un. de
măsură

cantitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMULAR

Denum.
Ambalaj.

cantit.
ambal.

suma achitată,
lei

unit. De
transport

nr. unităţii de
transport

nr. Actului de
control (pentru
Fed Rusa)

11

12

13

14

15

16

Cod: RCFR – 7.3

Ediţa 1 /____ _______
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Anexa nr. 6
INFORMAŢIA
cu privire la exportul producţiei supuse carantinei fitosanitare din Republica Moldova
pentru luna _____________________ 20______
_________________________________________________________________
Nr.
d/o

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Denumirea producţiei
exportate

Material
semincer,
total
Inclusiv: porumb
floarea soarelui
grîu
soia
rapiţa
tomate
castraveţi
cartofi
etc.
Material
săditor
pomicol, total
Inclusiv: mere
pere
cireşe
etc.
Material
săditor
viticol (butaşi)
Material
săditor
viticol (coarde)
Alt material săditor,
total
Inclusiv:
pomi
decorativi
trandafiri
etc.
Fructe
în
starea
proaspătă, total
Inclusiv: mere
Pere
Cireşe
Vişini
Piersici
Prune
Caise
etc.

(denumirea subdiviziunii teritoriale)
Cantitatea
Unit. de
Ţările
Ţările Federaţi
Alte
măsură

UE

CSI

a Rusă

ţări

Port
Giurgiuleşti

TOTAL
exportat

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

_____________________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: IEPCF – 7.3

Ediţa 1 /____ _______
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Nr.
d/o

Denumirea producţiei
exportate

Unit. de
măsură

7.

Legume în stare
proaspătă, total
Inclusiv: varza
Tomate
Ceapă
Rădăcina de hrean
castraveţi
etc.
Struguri soiuri de
masă
Struguri
p/u
prelucrare
Cerealiere, total
Inclusiv: grîu furajer
Orz
Ovăz
Porumb
etc.
Încărcături
alimentare, total
Inclusiv: zahăr
Produse de cofetărie
(bomboane, biscuiţi)
Miez de nucă
Prune uscate
Măcieşi
Castraveţi
muraţi,
tăiaţi
etc.
Tutun
Floarea
soarelui
(pentru prelucrare)
Alte
încărcături
tehnice, total
Inclusiv: soia
Tăeţei din sfeclă de
zahăr uscate
Rapiţa
etc.
Alte încărcături, total

tone

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Ţările
UE

Ţările
CSI
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Cantitatea
Federaţi
Alte
a Rusă
ţări

Port
Giurgiuleşti

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
bucăţi

FORMULAR

Cod: IEPCF – 7.3

Ediţa 1 /____ _______
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TOTAL

exportat
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Nr.
d/o

16.

17.

18.

Denumirea producţiei
exportate

Unit. de
măsură

Inclusiv: covoare
Lînă
Cutii de carton

tone
tone
bucăţi

etc.
Au fost eliberate
certificate
fitosanitare, total
Inclusiv:
pentru
autotransport
pentru
transport
feroviar
Au fost eliberate
acte
de
control
fitosanitar
S-au
prelevat
mostre

Ţările
UE

Ţările
CSI
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Cantitatea
Federaţi
Alte
a Rusă
ţări

Port
Giurgiuleşti

TOTAL

exportat

bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi

Ţările-importătoare:

_____________________________________
(semnătura inspectorului)

_____________________________
(numele, prenumele inspectorului)
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Anexa 7

Informaţia
privind re-exportul producţiei de origine vegetală din Republica Moldova
în luna ______________________ 20______

Nr
d/o

Denumirea
exportatorului

1

2

1

.-//-//TOTAL:

Ţara
de origine

Ţara
importătoare

3

1.
2.
3.

4

Denumirea producţiei
kiwi
un. de
Tone
transport
(automob)
5
6

TOTAL
etc.
(altele)
--

tone
13

un. de
transport
(automob)
14

1.
2.
3.
x

x

Nota: se completează în felul următor
coloniţa
1- numărul după ordine;
2- denumirea exportatorului;
3- ţara de origine a produselor. În cazul în care sunt mai multe de cît 1 (una), se completează pentru fiecare în
parte;
4- ţara de import definitiv. În cazul în care sunt mai multe de cît 1 (una), se completează pentru fiecare în parte;
5 şi 6 -, precum şi următoarele (7 şi 8, 9 şi 10, 11 şi 12, etc.) cantitatea producţiei exportate cu divizarea tonelor şi
numărului unităţilor de transport, de obicei transport auto. Se adaugă atîtă coloniţe cîte sunt necesare;
13 şi 14 – cantitatea totală a produsului re-exportat.

____________________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: IEPCFR – 7.3

Ediţa 1 /____ _______

Pag 1 / 1

