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Extras 

Anexă 

                                                                                                                                                                      Aprobat 

             prin Hotărîrea Guvernului 

              nr.1472 din 30 decembrie 2016 

RAPORT  

privind realizarea Planul Naţional de Acţiuni  

pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, 

perioada anilor 2017- 2019. 
 

Num

ă-rul 

artic

o-

lului 

din 

Acor

d 

Prevederile 

Acordului de Asociere 

Agenda de 

Asociere 

Măsurile de 

implementare 

 

Indicatorii de 

performanţă 

Instituţiile 

responsabile 

Termenul de 

realizare a 

măsurii şi 

termenul de 

implementare 

potrivit 

Acordului de 

Asociere 

Costuri 

estimative 

şi 

sursa de 

acoperire a 

cheltuielilor 

Realizări 

101 Decizia Comisiei  

2007/363/CE din 21 mai 2007 

privind liniile directoare pentru 

asistarea statelor membre în 

elaborarea planului unic de 

control național multianual 

integrat prevăzut de 

Regulamentul (CE) nr. 

882/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

 I16. Elaborarea  și 

aprobarea 

Metodologiei de 

elaborare a Planului 

unic de control 

multianual; 

 

 

I17. Elaborarea și 

aprobarea Planului 
naţional multianual 

de control 

Metodologie 

elaborată și 

aprobată prin 

ordinul 

Agenţiei 

Naţionale 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Plan elaborat 
și aprobat prin 

ordinul  

Agenţiei 

Naţionale 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul I, 

2017; 

Anexa XXIV-

B- termen 2017 

Nu  implică 

costuri 
Realizat: 

       Ordinul ANSA nr. 290 din 30.09.2016 

Cu privire la aprobarea Planului naţional 

multianual de control 2016-2020. 

 

   Ordinul ANSA nr. 91 din 14.03.2017 Cu 

privire la aprobarea Metodologiei de 

elaborarea Planului de control multianual. 

    

   Ordinul ANSA nr. 618 din 13.11.2018 

Cu privire la aprobarea Planului naţional 

multianual de control 2018-2022. 

104 Decizia Comisiei  

2008/654/CE din 24 iulie 2008 

privind liniile directoare pentru 

 I21. Elaborarea  și 

aprobarea 

Metodologiei de 

Metodologie 

elaborată și 

aprobată prin 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Trimestrul II, 

2017; 

Anexa XXIV-

Nu  implică 

costuri  
Realizat: 

 

  Ordinul ANSA nr. 169 din 22.05.2017 Cu 
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asistarea statelor membre în 

elaborarea raportului anual cu 

privire la planul de control 

național multianual integrat 

prevăzut de Regulamentul (CE) 

nr. 882/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

elaborare a  

Raportului anual cu 

privire la Planul de 

control; 

 

I22. Elaborarea 

Raportului anual 

ordinul  

Agenţiei 

Naţionale 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor;  

Raport 

elaborat 

Siguranţa 

Alimentelor 

B- termen 2017 privire la aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Raportului anual cu privire la 

planul de control multianual. 

 

    Ordinul ANSA nr. 441 din 22.12.2017 

Cu privire la elaborarea Raportului 

privind implementarea Planului de control 

Multianual, pentru anul 2017. 

 Decizia 98/179/CE a Comisiei 

din 23 februarie 1998 de 

stabilire a normelor detaliate 

privind prelevarea oficială de 

probe în vederea monitorizării 

anumitor substanţe şi a 

reziduurilor acestora din 

animalele vii şi produsele 

animale 

 I12. Elaborarea şi 

aprobarea Planului 

de monitorizare a 

reziduurilor pentru 

anii 2017, 2018, 

2019 

Plan aprobat 

prin ordin 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

 

Trimestrul II, 

2017 

 

 

 

Trimestrul I, 

2018 

 

 

Trimestrul I, 

2019 

În limitele 

bugetului 

autorităţii 

Realizat: 

  Ordinul ANSA nr.72 din 28.02.2017 Cu 

privire la aprobarea Planului de 

monitorizare a reziduurilor pentru anul 

2017; 

    Ordinul ANSA nr.133 din 07.03.2018 

Cu privire la aprobarea Planului de 

monitorizare a reziduurilor pentru anul 

2018; 

    Ordinul ANSA nr.61 din 12.02.2019 Cu 

privire la aprobarea Planului de 

monitorizare a reziduurilor pentru anul 

2019. 

27 Decizia Comisiei 2002/106/CE  

din 1 februarie 2002 de 

aprobare a unui manual de 

diagnosticare care stabilește 

proceduri de diagnosticare, 

metode de prelevare de probe și 

criterii de evaluare a testelor de 

laborator pentru confirmarea 

pestei porcine clasice 

 I2. Elaborarea 

Manualului 

diagnostic; 

 

 

 

 

I3. Desfășurarea 

instruirilor  

colaboratorilor din 

Întreprinderea de 
Stat „Centrul 

Republican de 

Diagnostică 

Manual 

elaborat și 

aprobat prin 

ordinul 

Agenţiei 

Naţionale 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

1 instruire 

desfășurată; 
3 colaboratori 

din cadrul  

Întreprinderii 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul III, 

2017; 

Anexa XXIV-B 

– termen 2017 

În limitele 

bugetului 

autorităţii; 

Alte surse 

 Realizat parțial: 

  Ordinul ANSA nr.508 din 06.12.2019 Cu 

privire la aprobarea Manualului de 

diagnostic pentru Pesta porcină clasică. 

 

   Desfășurarea instruirii a 37 inspectori ai 

direcţiilor teritoriale pentru prelevarea 

probelor și a 3 colaboratori din cadrul  

Întreprinderii de Stat „Centrul Republican 

de Diagnostică Veterinară”  este planificată 

pentru luna ianuarie 2020. 
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Veterinară” și 

colaboratorilor din 

direcţiile teritoriale 

ale Agenţiei 

Naţionale pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

 

de Stat 

„Centrul 

Republican de 

Diagnostică 

Veterinară” și 

37 de 

inspectori ai 

direcţiilor 

teritoriale 

pentru 
prelevarea 

probelor 

instruiţi 

 

 

 

29 Decizia Comisiei 2003/422/EC 

din 26 mai 2003 de aprobare a 

manualului de diagnostic al 

pestei porcine africane 

 I5. Elaborarea 

Manualului 

diagnostic; 

 

 

I6. Desfășurarea 

instruirilor  

colaboratorilor din  

Întreprinderea de 

Stat „Centrul 
Republican de 

Diagnostică 

Veterinară” și 

colaboratorilor din 

direcţiile teritoriale  

ale Agenţiei 

Naţionale pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

 

Manual 

elaborat și 

aprobat prin 

ordinul  

Agenţiei 

Naţionale 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

1 instruire 
desfășurată; 

3 colaboratori 

din cadrul  

Întreprinderii 

de Stat 

„Centrul 

Republican de 

Diagnostică 

Veterinară” și 

37 de 

inspectori ai 

direcţiilor 
teritoriale 

pentru 

prelevarea 

probelor 

instruiţi 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul III, 

2017; 

Anexa XXIV-B 

– termen 2017 

În limitele 

bugetului 

autorităţii; 

Alte surse 

Realizat: 

    Ordinul ANSA nr. 34 din 24.01.2018 Cu 

privire la aprobarea manualului de 

diagnostic al pestei porcine africane. 

Au fost organizate: 

7-  instruiri de tip cascadă,   

4 - exerciții de simulare privind  profilaxia, 

controlul și combaterea pestei porcine 

africane la porcii domestici și mistreți,  

 

Au fost instruiți: 

145 colaboratori -  de medici veterinari 

oficiali și medici veterinari  de liberă 

practică. 

3 colaboratori - din cadrul IP CRDV 

referitor la diagnosticul de laborator al 

pestei porcine africane. 
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30 Decizia Comisiei 2006/437/CE 

din 4 august 2006 de aprobare a 

unui manual de diagnostic 

pentru influența aviară în 

conformitate cu Directiva 

2005/94/CE a Consiliului 

 I7. Proiectul 

ordinului  Agenţiei 

Naţionale pentru 

Siguranţa 

Alimentelor  pentru 

aprobarea 

Manualului 

diagnostic; 

Transpune: 

Decizia Comisiei 
2006/437 

 

Manual 

elaborat și 

aprobat prin 

ordinul  

Agenţiei 

Naţionale 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul III, 

2017; 

Anexa XXIV-B 

– termen 2017 

În limitele 

bugetului 

autorităţii; 

Alte surse 

 Realizat: 

    Ordinul ANSA nr. 162 din 26.03.2018 

Cu privire la aprobarea manualului de 

diagnostic pentru Influența Aviară. 

100 Decizia Comisiei 2006/677/CE 
al Comisiei din 13 iunie 2014 
din  

29 septembrie 2006 de definire 

a liniilor directoare de stabilire 

a criteriilor pentru efectuarea 

auditurilor în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 

882/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind controalele oficiale 

efectuate pentru a asigura 

verificarea conformităţii cu 
legislaţia privind hrana pentru 

animale și produsele alimentare 

și cu normele de sănătate 

animală și de bunăstare a 

animalelor 

 I14. Ordin  

Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa 

Alimentelor 

pentru  definirea 

liniilor directoare 

de stabilire a 

criteriilor pentru  

verificarea 

conformităţii cu 

legislaţia privind 

hrana pentru 

animale și 
produsele 

alimentare și cu 

normele de sănătate 

animală și de 

bunăstare a 

animalelor; 

 

I15. Organizarea 

cursurilor de 

instruiri  cu 

genericul 

„Implementarea 
unui sistem de 

audit” 

 

 

 

Ordin aprobat; 

Număr de 
instruiri – 30 

de persoane 

(aparatul 

central și 

teritorial) 

 

Agenţia 

Naţională 
pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2017; 
Anexa XXIV-

B- termen 2017 

În limitele 

bugetului 
autorităţii; 

Alte surse  

 

 

Realizat: 

   Ordin ANSA nr.207 din 18.04.2018 Cu 

privire la aprobarea Liniilor directoare de 

stabilire a criteriilor pentru  verificarea 

conformității cu legislația privind hrana 

pentru animale și produsele alimentare și 

cu normele de sănătate animală și de 

bunăstare a animalelor. 

 

 

 

 

 

     Ordinul ANSA nr. 41.d din 14.04.2017 

Cu privire la instruire. Au fost  instruiți 31 

persoane. 
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173  Directiva 2001/82/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului din 6 noiembrie 

2001 de instituire a unui cod 

comunitar cu privire la 

produsele medicamentoase 

veterinare;  

Directiva 2006/130/CE a 

Comisiei din 11 decembrie 

2006 de punere în aplicare a 

Directivei 2001/82/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului în ceea ce priveşte 

stabilirea criteriilor privind 

derogarea de la cerinţa unei 

prescripţii veterinare pentru 

anumite produse 

medicamentoase veterinare 

destinate animalelor de la care 

se obţin produse alimentare 

Apropierea 

legilor naţionale 

de acquis-ul 

Uniunii 

specificat în 

anexele 

relevante la 

acord şi 

asigurarea 

punerii în 

aplicare şi 

respectării 

efective a 

acestora 

LT9. Act nou 

Proiectul de lege 

privind 

medicamentele de 

uz veterinar;  

Transpune:  

1. Directiva 

2001/82/CE;  

2. Directiva 

2006/130/CE;  

3. Regulamentul 

nr.1662/95/CE;  

4. Regulamentul 

nr.540/95/CE 

Lege intrată în 

vigoare 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului;  

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul I, 

2018;  

AA Anexa XVI 

– apropiere 

2013-2014 

În limitele 

bugetului 

autorităţii 

Realizat: 

 

   La data de 17.02.2019 a intrat în vigoare 

Legea nr. 119  Cu privire la medicamentele 

de uz veterinar din 05.07.2018, care a 

transpus directivele menționate. 

 

 

240 Regulamentul (UE) nr. 

37/2010 al Comisiei din 22 

decembrie 2009 privind 

substanțele active din punct de 

vedere farmacologic și 

clasificarea lor în funcție de 

limitele reziduale maxime din 

produsele alimentare de origine 

animal. 

    2018  Realizat: 

 

    Ordinul ANSA nr. 267 din 24.05. 2018 

Cu privire la stabilirea listei substanțelor 

active din punct de vedere farmacologic și 

clasificarea lor în funcție de limitele 

reziduale maxime din produsele alimentare 

de origine animală. 

70 și 

181 

Regulamentul (CE) 

nr.273/2008 al Comisiei din 5 

martie 2008 de stabilire a 

normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) 

nr.1255/1999 al Consiliului 

privind metodele de analiză şi 

evaluare calitativă a laptelui şi a 

 I7.  Desfășurarea 

instruirilor pentru 

inspectorii din 

teritoriu 

1 instruire 

desfășurată; 

80 de  

inspectori 

teritoriali 

instruiți 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul II, 

2018 

În limitele 

resurselor  

bugetare 

disponibile, 

cu  atragerea 

fondurilor 

externe  

Realizat: 

 

   La data de 10.05.2018, s-a desfășurat 

Seminar cu privire la implementarea 

HACCP în sectorul laptelui și a furajelor, 

cu participarea a 128 inspectori. 
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produselor lactate 

   I8. Elaborarea 
procedurilor 

speciale de control 

în domeniu 

Proceduri 
elaborate 

   Realizat: 
    La data de  23.01.2018,  a fost aprobat 

Procedura specifică CATEGORIZAREA 

Agenților economici din sectorul alimentar 

și planificarea inspecțiilor în baza analizei 

de risc COD PS/SA-MSD-04/01. 

 

La data de 16.01.2018,  a fost aprobat 

Procedura generală privind pregătirea și 

efectuarea Controlului oficial la unitățile 

din domeniul Siguranța Alimentelor COD 

PG-13/02. 

 

   I9. Desfășurarea 

instruirilor pentru 

colaboratorii Î.S. 

„Centrul 
Republican de 

Diagnostică 

Veterinară”  

(CRDV) 

1 instruire 

desfășurată; 

3 colaboratori 

din laborator 
instruiți 

   Realizat: 

 

   Desfășurarea instruirilor a avut loc în 

data de 29.10.2019, la tema Implementarea 
legislației în domeniul sanitar-veterinar, 

siguranța și calitatea produselor de origine 

alimentară, cu instruirea a 3 colaboratori 

din cadrul laboratorului CRDV. 

 

181 Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr.884/2014 al 

Comisiei din 13 august 2014 de 

impunere a unor condiţii 

speciale aplicabile importurilor 

din anumite ţări terţe de 

anumite produse de hrană 

pentru animale şi alimente din 

cauza riscului de contaminare 

cu aflatoxine şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) 

nr.1152/2009 

Apropierea 

legilor naţionale 

de acquis-ul 

Uniunii 

specificat în 

anexele 

relevante la 

acord şi 

asigurarea 

punerii în 

aplicare şi 

respectării 

efective a 

acestora 

SLT4. Act nou 

Elaborarea 

ordinului Agenţiei 

Naţionale pentru 

Siguranţa 

Alimentelor privind 

impunerea unor 

condiţii special de 

import din anumite 

ţări a produselor de 

hrană pentru 

animale, din cauza 

riscului de 

contaminare cu 

aflatoxine;  

Transpune:  

Regulamentul (UE) 

Ordin intrat in 

vigoare 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul II, 

2018 

 Realizat: 

     În temeiul art.19³  al Legii nr. 

113/2012, care prevede expres că: 

“Agenția stabilește condiții speciale  la 

importul produselor în Republica 

Moldova, pentru produsele alimentare și 

hrana pentru animale importate din alte 

țări în cazul cînd acestea prezintă un risc 

major pentru sănătatea umană, sănătatea 

animală sau mediu înconjurător,  în urma 

neconformităților notificate  prin  Sistemul 

rapid de alertă pentru alimente și furaje și 

după consultarea cu statele importatoare 

respective”, a fost elaborat și aprobat 

Ordinul ANSA nr. 188 din 02.05.2019 Cu 

privire la controlul oficial consolidat la 
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nr.884/2014 Punctele de Inspecție la Frontieră. 

70 Produse de origine vegetală 

Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr.543/2011 al 

Comisiei din 7 iunie 2011 de 

stabilire a normelor de aplicare 

a Regulamentului (CE) 

nr.1234/2007 al Consiliului în 

ceea ce priveşte sectorul 

fructelor şi legumelor şi  

sectorul fructelor şi legumelor 

prelucrate 

- Elaborarea și 

punerea în 

aplicare a 

cadrului politic, 

juridic și 

instituţional 

(inclusiv a 

cerinţelor 

privind 

siguranţa 

alimentelor, a 
politicii în 

domeniul 

calităţii, a 

standardelor de 

comercializare 

și referitoare la 

agricultura 

ecologică) în 

domeniul 

agriculturii și al 

dezvoltării 

rurale 

I1. Instruirea 

inspectorilor 

Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa 

Alimentelor în 

vederea 

implementării 

prevederilor 

cadrului normativ 

armonizat 

Număr de 

persoane 

instruite 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2018 

 

 Realizat : 

 

  În perioada  05-06 martie 2019, în 

vederea implementării prevederilor 

cadrului normativ armonizat, au fost 

instruiți 45 de inspectori din cadrul ANSA 

   I2. Elaborarea 

procedurilor de 

control și prelevare 

a probelor la fructe 
și legume proaspete 

Proceduri de 

control 

elaborate 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 
Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2018 

 Realizat: 

 

   Au fost elaborate următoarele 2 

proceduri: 
1. PS(D04/2C)-01 – Metode de prelevare a 

probelor pentru controlul conținutului de 

nitrați în produsele alimentare de origine 

vegetală; 

2. PG -08/01 – Prelevarea probelor de 

produse alimentare; 

 

    I2. Desfășurarea 

instruirilor pentru 

inspectorii din 

teritoriu 

 

 

 

4 instruiri 

desfășurate; 

160 de  

inspectori 

teritoriali 

instruiți 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2018 

 

În limitele 

resurselor  

bugetare 

disponibile, 

cu  atragerea 

fondurilor 

externe 

Realizat: 

 

   În cadrul a 2 instruiri au fost instruiți 45 

de inspectori din cadrul ANSA, în 

perioada  05-06  martie 2019, în vederea 

implementării prevederilor cadrului 

normativ armonizat. 

callto:05-06.03.2019


8 
 

 

 

   Conform Dispoziției ANSA nr. 07/1-3-23 

din 14.05.2019  pe data de  15.05.2019 au 

fost instruiți 18 inspectori ANSA  în 

vederea prelevării probei de apă pentru 

analiză microbiologică; 

  Conform Ordinului ANSA nr. 472 din 

15.11.2019 pe data de 20.11.2019 au fost 

instruiți 60 inspectori în domeniul 

siguranței alimentelor de origine non-

animală; 
 

   I3.  Elaborarea 

procedurilor 

speciale de control 
în domeniu 

2 proceduri 

elaborate 

 

   Realizat: 

 

Au fost elaborate următoarele 2 proceduri: 
1.   PS(D04/2C)-01 – Metode de prelevare 

a probelor pentru controlul conținutului de 

nitrați în produsele alimentare de origine 

vegetală; 

2. PG -08/01 – Prelevarea probelor de 

produse alimentare 

 

 Regulamentul (UE) 

nr. 16/2011 al Comisiei din 10 

ianuarie 2011 de stabilire a 

măsurilor de punere în aplicare 

a sistemului rapid de alertă 

pentru alimente și furaje 

 

Finalizarea 
lucrărilor de 

instituire a unui 
sistem de alertă 

timpurie pentru 
siguranţa 

alimentelor și a 
furajelor, a 

sănătăţii 
animalelor și a 

sănătăţii 
plantelor 

Apropierea 

legilor naţionale 

de acquis-ul 

Uniunii 

specificat în 

anexele 

relevante la 

acord și 

asigurarea 

punerii în 

SLT3. Act nou 

Proiectul hotărîrii 

de Guvern cu 

privire la măsurile 

de punere în 

aplicare a 

sistemului rapid de 

alertă pentru 

alimente şi furaje; 
Transpune: 

Regulamentul 

nr. 16/2011/UE 

Hotărîre de 

Guvern în 

vigoare 

 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

Trimestrul II, 

2017; 

Anexa XXIV-B 

– termen 2016 

 

În limitele 

bugetului 

autorităţii  

Realizat: 

 

    Hotărârea Guvernului nr. 59 din  

07.02.2017 cu privire la aprobarea 

măsurilor de punere în aplicare a sistemului 

rapid de alertă pentru alimente şi furaje la  

nivel naţional 
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aplicare și 

respectării 

efective a 

acestora 

176 (1) Obiectivul prezentului 

capitol este de a facilita 

comerţul cu mărfurile care fac 

obiectul măsurilor sanitare și 

fitosanitare (măsuri SPS) 

aplicate de părţi, protejând 

totodată viaţa și sănătatea 

oamenilor, a animalelor și a 

plantelor prin următoarele 

măsuri: 

Finalizarea 

lucrărilor de 

instituire a unui 

sistem de alertă 

timpurie pentru 

siguranţa 

alimentelor și a 

furajelor, a 

sănătăţii 

animalelor și a 
sănătăţii 

plantelor 

I9. Elaborarea 

Conceptului tehnic 

al Sistemului 

informaţional 

automatizat de 

transmitere, 

recepţionare şi 

evidenţă a alertelor 

pentru alimente şi 

furaje 

Concept 

tehnic aprobat 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2018  

În limitele 

bugetului 

autorităţii 

 Realizat: 

 

    Sistemului rapid de alertă pentru 

alimente şi furaje (RASFF) al Uniunii 

Europene este funcțional.  

   Conform pct.1. al Măsurilor de punere în 

aplicare a sistemului rapid de alertă pentru 

alimente şi furaje la nivel național aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 59 

din 07.02.2017, responsabil de elaborarea 

conceptului tehnic a sistemului este 

MADRM, până în prezent ANSA a 

efectuat următoarele acțiuni: 

   -  S-a desemnat punctul național de 

contact din cadrul ANSA, responsabil de 

recepționarea, transmiterea verificarea, 
retragerea și  modificarea unei notificări, 

cât și de comunicarea între membrii rețelei 

de alertă (ORDIN ANSA nr.  549 din 

09.10.2018). 

   -    S-au desemnat punctele de contact de 

către membrii rețelei de alertă, responsabili 

de funcționarea sistemului RASFF la nivel 

național și comunicarea informației 

punctului național de contact. 

-    S-a creat căsuță poștală (e-mail) a 

punctului național de contact cât și a 

membrilor rețelei,  unde vor fi recepționate 
transmise/ notificările. 

   -     Se monitorizează permanent rețeaua 

RASFF de nivel european. Sunt în proces 

de elaborare,  formularele pentru 

transmiterea notificărilor și furnizarea 

membrilor rețelei de alertă, precum și 

procedura specifică  de funcționare a rețelei 

RASFF la nivel național.       
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181 Decizia 2006/778/CE a 

Comisiei din 14 noiembrie 

2006 privind cerinţele minime 

pentru colectarea de informaţii 

cu ocazia inspecţiilor la locurile 

de producţie ale anumitor 

animale de crescătorie 

 SLT20. Act nou 

Elaborarea 

ordinului Agenţiei 

Naţionale pentru 

Siguranţa 

Alimentelor privind 

cerinţele minime 

pentru colectarea de 

informaţii cu ocazia 

inspecţiilor la 

locurile de 

producţie ale 

anumitor animale 

de crescătorie;  

Transpune:  

Decizia 

2006/778/CE 

Ordin intrat în 

vigoare 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2018 

În limitele 

bugetului 

autorităţii;  

Alte surse 

Realizat: 

   Ordinul MADRM nr. 79 din 23.04.2019 

Cu privire la aprobarea listelor de 

verificare pentru desemnarea controalelor 

Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor,  cu modificarea ulterioară prin        

Ordinul MADRM nr.93 din 12.04.2019 Cu 

privire la modificarea Ordinului 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Mediului nr.79 din 23.04.2019”. 

 Conectarea RASFF şi MNAT la 

sistemele corespunzătoare ale 

UE 

 I3. Introducerea 

unui sistem de 

alertă timpurie 

pentru siguranţa 

produselor 

alimentare, inclusiv 

accesarea 

Sistemului rapid de 

alertă pentru 

alimente şi furaje 

(RASFF) al Uniunii 

Europene 

Sistem creat şi 

conectat 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2018 

În limitele 

bugetului 

autorităţii 

Realizat: 

 

     Sistemului rapid de alertă pentru 

alimente şi furaje (RASFF) al Uniunii 

Europene este funcțional. 

     O dată cu punerea în funcțiune a 

sistemului informaţional automatizat de 

transmitere, recepţionare şi evidenţă a 

alertelor pentru alimente şi furaje  de 

MADRM, va fi stabilit și Mecanismul 

Național de Avertizare Timpurie (MNAT). 

158 Recomandarea Comisiei 

2006/794 / CE a Consiliului din 

16 noiembrie 2006 privind 

monitorizarea nivelurilor de 

fond de dioxine, PCB de tipul 

 I2. Desfășurarea  

instruirilor pentru 

inspectorii din 
teritoriu 

 

2  instruiri 

realizate; 

80 de 
inspectori 

instruiţi 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 
Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2018; 

Anexa XXIV-B 
–termen 2018 

În limitele 

bugetului 

autorităţii;  
Alte surse 

 

Realizat: 

 

      În perioada de 27-30.03.2018, cu 
privire la Verificarea trasabilității, 

prelevarea probelor, verificarea 

autocontrolului apei potabile, 

callto:27-30.03.2018
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dioxinei și PCB non-tipul 

dioxinelor în produsele 

alimentare 

monitorizarea reziduurilor în produsele 

alimentare de origine animală și controlul 

etichetării, fiind instruiți 86 inspectori.  
 

 Directiva 2004/29/CE a 

Comisiei din 4 martie 2004 

privind stabilirea 

caracteristicilor şi a condiţiilor 

minime pentru inspectarea 

soiurilor de viţă de vie 

 SLT22. Act de 

modificare 

Proiectul hotărîrii 

de Guvern pentru 

modificarea şi 

completarea 

Hotărîrii 

Guvernului nr.418 

din 9 iulie 2009 

„Cu privire la 

aprobarea 

Reglementării 

tehnice 

„Producerea, 

certificarea, 

controlul şi 

comercializarea 

materialului de 

înmulţire şi săditor 

viticol”;  

Transpune:  

Directiva 

2004/29/CE 

Hotărîre de 

Guvern intrată 

în vigoare 

Ministerul 

Agriculturii,De

zvoltării 

Regionale şi 

Mediului;  

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Oficiul 

Naţional al 

Viei şi Vinului 

Trimestrul IV, 

2018;  

Anexa XXIV-B 

– termen 2018 

În limitele 

bugetului 

autorităţii – 

cca 37,0 mii 

lei;  

Realizat: 

  A fost elaborată și aprobată Hotărârea 

Guvernului nr. 1222 din 12.12.2018  pentru 

modificarea Hotărîrii Guvernului  

nr. 418/2009  cu privire la aprobarea  

Reglementării tehnice „Producerea, 

certificarea, controlul şi comercializarea 

materialului de înmulţire şi săditor viticol”. 

70 și 

181 

Produse de origine animală  

Regulamentul (UE) 

nr.101/2013  
al Comisiei din 4 februarie 

2013 privind utilizarea acidului 

lactic pentru reducerea 
contaminării microbiologice de 

suprafaţă a carcaselor de bovine 

 

 I4. Desfășurarea 

instruirilor pentru 

inspectorii din 

teritoriu 

 

 

1 instruire 

desfășurată; 

80 de  

inspectori 

teritoriali 

instruiți 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul I, 

2019 

În limitele 

resurselor  

bugetare 

disponibile, 

cu  atragerea 

fondurilor 
externe  

Realizat: 

 

   La data de 29.10.2019, a avut loc 

instruirea organizată cu privire la 

Implementarea legislației în domeniul 

sanitar-veterinar, siguranța și calitatea 
produselor de origine animală, fiind  

instruiți 55 inspectori teritoriali. 

 

   I5. Elaborarea 
procedurilor 

Proceduri 
elaborate 

Realizat: 

 

lex:HGHG20090709418
lex:HGHG20090709418
lex:HGHG20090709418
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speciale de control 

în domeniu 

    Prin Hotărârea Guvernului nr. 460 din 

21.05.2018 cu privire la modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 696 

din 4 august 2010 pentru aprobarea 

Cerințelor privind producerea, importul şi 

plasarea pe piață a cărnii - materie primă, 

a fost inclus capitolul  V „ Utilizarea 

acidului lactic pentru reducerea 

contaminării microbiologice de suprafață a 

carcaselor de bovine”. În conformitate cu 
acestea, sunt descrise procedurile privind 

utilizarea acidului lactic în întreprinderile 

de  producere şi prelucrare a cărnii. 

 

   I6.  Desfășurarea 

instruirilor pentru 

colaboratorii Î.S. 

„Centrul 

Republican de 

Diagnostică 

Veterinară”  

(CRDV) 

1 instruire 

desfășurată; 

3 colaboratori 

din laborator 

instruiți 

Realizat: 

 

   Desfășurarea instruirilor a avut loc în 

data de 29.10.2019 Implementarea 

legislației în domeniul sanitar-veterinar, 

siguranța și calitatea produselor de origine 

alimentară, cu instruirea a 3 colaboratori 

din cadrul laboratorului CRDV. 

 

 Directiva 96/22/CE 

 a Consiliului din 29 aprilie 

1996 privind interzicerea 

utilizării anumitor substanţe cu 

efect hormonal sau tireostatic şi 

a substanţelor β-agoniste în 

creşterea animalelor şi de 

abrogare a Directivelor 

81/602/CEE, 88/146/CEE şi 

88/299/CEE 

 I10. Elaborarea 

Programului de 

monitorizare a 

reziduurilor în 

animalele vii şi 

produselor de 

origine animală 

pentru determinarea 

prezenţei anumitor 

hormoni, 

tireostatice şi a 

substanţelor β-

agoniste în 

creşterea 

animalelor;  

I11. Elaborarea 

Planului anual de 

Program 

elaborat;  

Plan elaborat 

şi aprobat prin 

ordinul 

Agenţiei 

Naţionale 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul I, 

2019 

230000 lei Realizat: 

  Ordinul ANSA nr.21 din 17.01.2019 Cu 

privire la prelevarea probelor în cadrul 

programelor de monitorizare și 

supraveghere în domeniul siguranței 

alimentelor, sănătății plantelor si furajelor 

conform Ordinului nr 12. din 11.01.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

    

Ordinul ANSA nr.61 din 12.02.2019 Cu 
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monitorizare a 

reziduurilor în 

animalele vii şi 

produselor de 

origine animală 

pentru determinarea 

prezenţei anumitor 

hormoni, 

tireostatice şi a 

substanţelor β-

agoniste în 

creşterea 

animalelor 

privire la aprobarea Planului de 

monitorizare a reziduurilor pentru anul 

2019. 

 Decizia 2002/812/CE a 

Consiliului din 3 octombrie 

2002 de stabilire, în temeiul 

Directivei 2001/18/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului, a formularului de 

sinteză a notificării privind 

introducerea pe piaţă a 

organismelor modificate 

genetic ca atare sau în produse 

 SLT4. Act nou 

Proiectul hotărîrii 

de Guvern privind 

aprobarea 

modelului 

notificărilor pentru 

toate cazurile de 

introducere a 

organismelor 

modificate genetic;  

Transpune:  

Decizia 

2002/812/CE 

Hotărîre de 

Guvern intrată 

în vigoare 

Ministerul 

Agriculturii,De

zvoltării 

Regionale şi 

Mediului;  

Ministerul 

Sănătăţii 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale;  

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul I, 

2019  

Anexa XXIV-B 

– termen 2017 

În limitele 

bugetului 

autorităţii 

Realizat: 

 

   A fost remisă către MADRM scrisoarea 

ANSA cu nr.01-6/2384 din 30.07.2018, cu 

referință la Directiva 2001/18/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului, a 

formularului de sinteză a notificării privind 

introducerea pe piaţă a organismelor 

modificate genetic ca atare sau în produse. 

 Regulamentul (CE) 

nr.1304/2003 al Comisiei din 

23 iulie 2003 privind procedura 

aplicată de Autoritatea 

Europeană pentru Siguranţa 

Alimentară solicitărilor de avize 

ştiinţifice care îi sînt adresate 

 I1. Elaborarea 

ordinului Agenţiei 

Naţionale pentru 

Siguranţa 

Alimentelor privind 

organizarea şi 

funcţionarea 

consiliului 

Ordin aprobat Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul II, 

2019;  

Anexa XXIV-B 

– termen 2020 

În limitele 

bugetului 

autorităţii 

Realizat parțial: 

    

    La data de 15.10.2019, ANSA a transmis 

o solicitare către Academia de Știință 

pentru a delega 7 persoane în Consiliul 

Consultativ. Ca urmare a delegării, ANSA 

elaborează un Regulament al Consiliului 

Consultativ cu o ulterioară elaborare și 
aprobare a Ordinului. 
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consultativ 

 

Regulamentul (UE) 

nr.579/2014 al Comisiei din 28 

mai 2014 de acordare a unei 

derogări de la anumite 

dispoziţii ale anexei II la 

Regulamentul (CE) nr.852/2004 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului în ceea ce priveşte 

transportul maritim al uleiurilor 

şi al grăsimilor lichide 

 I13. Asigurarea 

controlului la 

posturile de control 

sanitar-veterinar şi 

fitosanitar la 

frontieră şi 

monitorizarea 

mărfurilor la 

importul pe cale 

maritimă al 

uleiurilor şi al 

grăsimilor lichide 

Notă 

informativă 

elaborată 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul II, 

2019 

În limitele 

bugetului 

autorităţii 

Realizat: 

   Controlul la posturile de control sanitar-

veterinar şi fitosanitar la frontieră şi 

monitorizarea mărfurilor la import se 

efectuează în baza Hotărârii Guvernului nr. 

938 din 17.10.2018 Regulamentului privind 

modul de trecere a frontierei de stat a 

mărfurilor supuse controlului  de către 

Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor. 

175 Regulamentul (CE) nr. 

1876/2006 al Comisiei din 18 

decembrie 2006 privind 

autorizarea provizorie sau 

permanentă a anumitor aditivi 

din hrana animalelor 

    2019  În proces de realizare: 

 

  După aprobarea Hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea Cerințelor sanitar-

veterinare față de aditivii pentru hrana 

animalelor, ANSA va elabora un ordin prin 

care se va prelua Registrul aditivilor 

furajeri al UE. 

 Regulamentul (UE) 

nr.258/2010 al Comisiei din 25 

martie 2010 de instituire a unor 

condiţii speciale privind 

importurile de gumă de guar 

originară sau expediată din 

India, ca urmare a riscului de 

contaminare cu pentaclorfenol 

şi dioxine şi de abrogare a 

Deciziei 2008/352/CE 

 SLT5. Act nou 

Proiectul hotărîrii 

de Guvern cu 

privire la instituire 

a unor condiţii 

speciale privind 

importurile de 

gumă de guar 

originară sau 

expediată din India;  

Transpune:  

Regulamentul (UE) 

Hotărîre de 

Guvern intrată 

în vigoare  

Informarea 

consumatorilo

r în cazul 

depistării 

neconformităţi

lor 

Ministerul 

Agriculturii,De

zvoltării 

Regionale şi 

Mediului;  

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul II, 

2019;  

Anexa XXIV-B 

– termen 2019 

În limitele 

bugetului 

autorităţii 

Realizat: 

   A fost elaborată și aprobată Hotărârea 

Guvernului nr. 227 din 24.04.2019 cu 

privire la aprobarea Condițiilor 

speciale aplicabile importurilor de gumă 

de guar originară sau expediată din India.  

   ANSA asigură controlul la posturile de 

control sanitar-veterinar şi fitosanitar la 

frontieră şi monitorizarea mărfurilor la 

importul de gumă de guar originară sau 

expediată din India, ca urmare a riscului de 

contaminare cu pentaclorfenol şi dioxine. 
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nr.258/2010 

Asigurarea 

controlului la 

posturile de control 

sanitar-veterinar şi 

fitosanitar la 

frontieră şi 

monitorizarea 

mărfurilor la 

importul de gumă 

de guar originară 

sau expediată din 

India, ca urmare a 

riscului de 

contaminare cu 

pentaclorfenol şi 

dioxine 

173 Recomandarea Comisiei 

2011/25/UE din 14 ianuarie 

2011 de stabilire a orientărilor 

pentru efectuarea distincției 

între materiile prime furajere, 

aditivii furajeri, produsele 

biodestructive și medicamentele 

de uz veterinar 

 I2. Elaborarea 

Ghidului pentru 

efectuarea 

distincţiei între 

materiile prime 

furajere, aditivii 
furajeri, produsele 

biodistructive și 

medicamentele de 

uz veterinar 

 

Ghid elaborat 

și aprobat 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

 

Trimestrul IV, 

2019; 

Anexa XXIV-B 

–termen 2019 

În limitele 

bugetului 

autorităţii 

 

În proces de realizare: 

 

  Recomandarea Comisiei va fi transpusă în 

noul proiect de HG cu privire la aprobarea 

Cerințelor sanitar-veterinare față de 

aditivii pentru hrana animalelor, fiind 

promovat de către MADRM.  

 Decizia Comisiei 2001/183 de 

stabilire a planurilor de 

prelevare de probe şi a 

metodelor de diagnostic pentru 

depistarea şi confirmarea unor 

boli ale peştilor şi de abrogare a 

Deciziei 92/532/CEE 

 SLT16. Act de 

modificare  

Proiectul hotărîrii 

de Guvern cu 

privire la 

modificarea 

Hotărîrii 

Guvernului nr.239 

din 26 martie 2009 

„Cu privire la 

Hotărîre de 

Guvern intrată 

în vigoare;  

3 instruiri 

realizate;  

80 de 

inspectori 

instruiţi; 

O procedură 

elaborată 

Ministerul 

Agriculturii,De

zvoltării 

Regionale si 

Mediului;  

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2019;  

Anexa XXIV-B 

– termen 2019 

În limitele 

bugetului 

autorităţii;  

Alte surse 

În proces de realizare: 

 

  Urmare a aprobării modificărilor la   

Hotărârea Guvernului 239/2009 ”Cu 

privire la aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind condiţiile de sănătate a 

animalelor şi produselor de acvacultură şi 

măsurilor de prevenire şi combatere a 

anumitor boli la animalele acvatice”,     

ANSA Va elabora proceduri specifice de 

lex:HGHG20090326239
lex:HGHG20090326239
lex:HGHG20090326239
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aprobarea Normei 

sanitar-veterinare 

privind condiţiile 

de sănătate a 

animalelor şi 

produselor de 

acvacultură şi 

măsurilor de 

prevenire şi 

combatere a 

anumitor boli la 

animalele 

acvatice”; 

control și 3 instruiri pentru inspectorii din 

teritoriu.  

I8. Desfăşurarea 

instruirilor pentru 

inspectorii din 

teritoriu 

I9. Elaborarea 

procedurilor 

specifice de control 

176 1) Obiectivul prezentului 

capitol este de a facilita 

comerţul cu mărfurile care fac 

obiectul măsurilor sanitare și 

fitosanitare (măsuri SPS) 

aplicate de părţi, protejînd 
totodată viaţa și sănătatea 

oamenilor, a animalelor și a 

plantelor prin următoarele 

măsuri: 

(a) asigurarea unei transparenţe 

totale cu privire la măsurile 

aplicabile comerţului, astfel 

cum sînt enumerate în anexa 

XVII la prezentul acord; 

(b) apropierea sistemului de 

reglementare al Republicii 

Moldova de cel al Uniunii; 
(c) recunoașterea stării de 

Îmbunătăţirea 

suplimentară a 

infrastructurii și 

a capacităţii 

conexe necesare 

pentru punerea 
în aplicare a 

legislaţiei, în 

special în 

domeniul 

sănătăţii 

animalelor, al 

sănătăţii 

plantelor, al 

laboratoarelor 

de siguranţă 

alimentară și al 

punctelor de 
control la 

I7. Modernizarea si 

dotarea tehnica a 

încă 2 posturi  de 

control sanitar-

veterinar şi 

fitosanitar la 
frontieră, similar 

celor 4  posturi 

existente 

2 posturi  de 

control 

sanitar-

veterinar şi 

fitosanitar la 

frontieră 
modernizate;  
Număr de 

personal 

instruit 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2019 

În limitele 

bugetului 

autorităţii; 
Alte surse 

(asistenţă 

tehnică) 

În proces de realizare: 

   MADRM și ANSA sunt în proces de 

identificare a două posturi  de control 

sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră, 

care vor fi modernizate și dotate tehnic cu 

suportul Băncii Mondiale și a Proiectului 

Agricultura Competitivă a Moldovei 

(MAC-P)  
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sănătate a plantelor și a 

animalelor de pe teritoriul 

părţilor și aplicarea 

principiului regionalizării; 

(d) instituirea unui 

mecanism de recunoaștere a 

echivalenţei măsurilor, 

menţinut de o parte și 

enumerat în anexa XVII la 

prezentul acord; (e); (f); (g); 
(2)Scopul prezentului capitol 

este ca părţile să ajungă la o 

înţelegere comună în ceea ce 

privește standardele de 

bunăstare a animalelor 

 

frontieră, în 

conformitate cu 

cerinţele UE 

 

 Regulamentul (UE) 

nr.589/2014 al Comisiei din 2 

iunie 2014 de stabilire a 

metodelor de prelevare de 

probe şi a metodelor de analiză 

pentru controlul nivelurilor de 

dioxine, de PCB-uri de tipul 

dioxinelor şi de PCB-uri care 

nu sînt de tipul dioxinelor în 

anumite produse alimentare şi 

de abrogare a Regulamentului 

(UE) nr.252/2012, abrogat prin 

Regulamentul (UE) 2017/644 al 

Comisiei din 5 aprilie 2017 

 SLT30. Act nou 

Proiectul hotărîrii 

de Guvern privind 

stabilirea metodelor 

de prelevare de 

probe şi a 

metodelor de 

analiză pentru 

controlul 

nivelurilor de 

dioxine, de PCB-uri 

de tipul dioxinelor 

şi de PCB-uri care 

nu sînt de tipul 

dioxinelor în 

anumite produse 

alimentare;  

Transpune:  

Regulamentul (UE) 

nr.589/2014 

 Ministerul 

Agriculturii,De

zvoltării 

Regionale şi 

Mediului;  

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2019;  

Anexa XXIV-B 

– termen 2018 

 Realizat:   

   A fost elaborată și aprobată Hotărârea 

Guvernului nr. 1223 din  12.12.2018 pentru 

modificarea Regulamentului sanitar 

privind contaminanții  din produsele 

alimentare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 520/2010. 

   ANSA a elaborat și a aprobat Ordinul 

nr.61 din 12.02.2019 ”Cu privire la planul 

de monitorizare a reziduurilor pentru anul 

2019” 

 Recomandarea 2011/25/UE a 

Comisiei din 14 ianuarie 2011 

 I2. Elaborarea 

Ghidului pentru 

Ghid elaborat 

şi aprobat 

Agenţia 

Naţională 

Trimestrul IV, 

2019;  

În limitele 

bugetului 

Nerealizat: 

Ghidul pentru efectuarea distincţiei între 
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de stabilire a orientărilor pentru 

efectuarea distincţiei între 

materiile prime furajere, aditivii 

furajeri, produsele 

biodistructive şi medicamentele 

de uz veterinar 

efectuarea 

distincţiei între 

materiile prime 

furajere, aditivii 

furajeri, produsele 

biodistructive şi 

medicamentele de 

uz veterinar 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Anexa XXIV-B 

– termen 2019 

autorităţii materiile prime furajere, aditivii furajeri, 

produsele biodistructive şi medicamentele 

de uz veterinar va fi elaborat de ANSA, 

după elaborarea și aprobarea Hotărîrii de 

Guvern cu privire la aprobarea Cerințelor 

sanitar-veterinare față de aditivii pentru 

hrana animalelor . 

 Decizia 2013/92/UE de punere 

în aplicare a Comisiei din 18 

februarie 2013 privind 

supravegherea, controalele 

fitosanitare și măsurile care 

urmează să fie luate în ceea ce 

privește materialul de ambalaj 

pe bază de lemn utilizat efectiv 

în transportul unor mărfuri 

specificate originare din China 

    2018  Realizat 

 

    Controalele și măsurile fitosanitare se 

efectuează în conformitate cu art.1 al.(2) 

din Legea nr. 228 din  23.09.2010 Cu 

privire la protecţia plantelor şi la 

carantina  fitosanitară. 

 Directiva 92/2/CEE a Comisiei 

din 13 ianuarie 1992 de stabilire 

a normelor de prelevare a 

eșantioanelor și a metodei de 

analiză comunitare utilizate la 

controlul temperaturilor 

alimentelor congelate rapid 

destinate consumului uman 

    2018  Nerealizat: 

   

  ANSA va efectua controlul temperaturilor 

alimentelor congelate rapid destinate 

consumului uman, după armonizarea 

legislației în domeniu. 

 Regulamentul (CE) nr. 37/2005 

al Comisiei din 12 ianuarie 

2005 privind controlul 

temperaturii din mijloacele de 

transport, din spațiile de 

antrepozitare și depozitare a 

alimentelor congelate rapid 

destinate consumului uman 

    2018  Nerealizat: 

   

  ANSA va efectua controlul temperaturii 

din mijloacele de transport, din spațiile de 

antrepozitare și depozitare a alimentelor 

congelate rapid destinate consumului 

uman, după armonizarea legislației în 

domeniu. 
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 Decizia 2003/24/CE a Comisiei 

din 30 decembrie 2002 privind 

dezvoltarea unui sistem 

informatic integrat 

    2019  În proces de realizare: 

 

 ANSA dispune de următoarele sistem 

informaționale:  

   - MMSVS - Managementul măsurilor 

sanitar veterinare strategice; 

    - LIMS - Managementul laboratoarelor; 
    - RSA - Registru de Stat al Animalelor; 

    - SIA - Registrul fitosanitar; 

    - SIA Geap - Gestionarea și eliberarea 

actelor permisive; 

    - TRACES -  Sistemul de control al 

comerțului. 

  Totodată  sistemele ( MMSVS; LIMS; 

RSA) sunt în proces de a fi într-un sistem 

informatic integrat.  

 


