
Aplicarea prevederilor

cadrului legal privind prestarea 

serviciilor contra cost în domeniul 

fitosanitar

26 februarie 2020, or. Chișinău



CADRUL LEGAL

 Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106744&lang=ro

 Legea nr. 119/2004 cu privire la produse de uz fitosanitar și la fertilizanți

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107644&lang=ro

 HG 970/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea ghişeului

unic pentru eliberarea certificatului fitosanitar pentru export/reexport

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=19135&lang=ro

 HG nr. 90/2019 anexa nr. 2 ”Nomenclatorul serviciilor prestate de Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor”

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112892&lang=ro

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106744&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107644&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=19135&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112892&lang=ro


HG 90/2019 (anexa nr. 2)
V. Domeniul protecția plantelor

110.
Înregistrarea, efectuată  la solicitarea operatorului  din 

domeniul fitosanitar, cu deplasarea inspectorului la locația indicată
116

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia

plantelor şi la carantina fitosanitară

111.
Expertiza stării fitosanitare a loturilor de producere(< 0,5) ha 

în perioada de vegetație, efectuată la solicitarea operatorului
116

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia

plantelor şi la carantina fitosanitară

112.
Expertiza stării fitosanitare a loturilor de producere (0,5-2,0 

ha)în perioada de vegetație, efectuată la solicitarea operatorului
151

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia

plantelor şi la carantina fitosanitară

113.
Expertiza stării fitosanitare a loturilor de producere (2,0-5,0 

ha) în perioada de vegetație, efectuată la solicitarea operatorului
186

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia

plantelor şi la carantina fitosanitară

114.

Expertiza  stării fitosanitare a loturilor de producere (5,0-

10,0 ha)  în perioada de vegetație, efectuată la solicitarea 

operatorului

220
Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia

plantelor şi la carantina fitosanitară

115.
Expertiza stării fitosanitare a loturilor de producere (>10,0 

ha) în perioada de vegetație, efectuată la solicitarea operatorului

255 (+35 

pentru fiecare 

5 ha)

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia

plantelor şi la carantina fitosanitară

116.
Difuzarea, la solicitare, a buletinelor de avertizare (pentru 

un obiect nociv)
17

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia

plantelor şi la carantina fitosanitară



HG 90/2019 (anexa nr. 2)
V. Domeniul protecția plantelor

117.
Difuzarea unui exemplar de pronostictrimestrial alrăspîndirii

dăunătorilor și bolilor la culturile agricole, pentruun solicitant
180

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la

carantina fitosanitară

118.
Efectuarea verificărilor din domeniul protecția plantelor la

solicitarea persoanelor fizice și juridice
174

Legea nr. 50/2013 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;

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la

carantina fitosanitară

119.

Expertiza executării cerințelor pentru ambalare și/sau reambalare

a produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanților în scopuri de

comercializare, la solicitarea operatorului

191
Art.14 din Legea nr.119/2004 cu privire la produsele de uz

fitosanitar şi la fertilizanţi

120.

Expertiza executării cerințelor de către depozitele/magazinele

specializate pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și/sau a

fertilizanților, la solicitarea proprietarului depozitului/magazinului

278
Legea nr.119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar

şi la fertilizanţi

121.
Expertiza executării cerințelor pentru validarea acceptării fabricării

produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanților
209

Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz

fitosanitar şi la fertilizanţi

122.

Perfecționarea profesională a unui utilizator profesionist de

produse de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate

acută orală/dermală

310
Art. 17 alin. (3) din Legea nr. 119/2004 cu privire la

produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi

117.
Difuzarea unui exemplar de pronostictrimestrial alrăspîndirii

dăunătorilor și bolilor la culturile agricole, pentruun solicitant
180

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la

carantina fitosanitară



ORDIN 

ANSA 
nr. 524 

din  

19.12.19



Bonul de plată pentru 

serviciile acordate

Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat

Banca beneficiară:Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

Codul băncii TREZMD2X

                                       cod fiscal

1

2

Total

Codul f iscal 1013601000082

Cont IBAN MD18TRPAAA142310A00502AA

Plătitor

      Cont de plată nr. ________

       din "___" "_________"2019

                          __________________________________

Agentia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

fara TVA

                          __________________________________

Nr. 

d/o
Denumirea serviciilor

Lot pina 

la(cantitatea)
Tarif Suma, lei

Total_______Una mie una sută lei_____________________________________

Unitate de 

masura. 

(buc.,set.,

m.,kg)

Notă:facturile de expediţie urmează a f i primite în contabilitatea  STSA …. 

situată pe adresa:raionul ….., str…... , biroul …...., tel ……

Eliberat de                                                                                     /                                /

                                               denumirea agentului economic

Șef serviciu evidență contabil și juridică                                               

Șef STSA                                                   

 pentru Siguranţa Alimentelor



ACT privind serviciile  

prestate



PERFECTAREA și ELIBERAREA 

ACTULUI PRIN SIA

Modulul CONTABILITATEA



PERFECTAREA și ELIBERAREA 

ACTULUI PRIN SIA



PERFECTAREA și ELIBERAREA 

ACTULUI PRIN SIA



PERFECTAREA și ELIBERAREA 

ACTULUI PRIN SIA



PERFECTAREA și ELIBERAREA 

ACTULUI PRIN SIA



PERFECTAREA și ELIBERAREA ACTULUI PRIN SIA



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE


