
 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul cu privire la  modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Autor al proiectului – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Condițiile ce au impus elaborarea prevederilor prezentului proiect de 

modificare a Hotărîrii Guvernului au fost: 

1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a fost reorganizata prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018. Ulterior au fost comasate unele 

direcții care au domeniile de activitate și atribuții diferite ceea ce aduce 

impedimente în funcționarea eficientă a acestora. Totodată, subdiviziunile 

teritoriale ale Agenției și-au pierdut personalitatea juridică și volumul de lucru s-a 

centralizat direct la aparatul central al Agenției. În urma unei analize vaste s-a 

constat că: 

1) Întru implementarea politicilor de stat în sfera activităţii cu produse de uz 

fitosanitar şi cu fertilizanţi, ce reglementează condiţiile lor de cercetare, testare, 

experimentare şi omologare de stat, de fabricare, import, transportare, depozitare, 

comercializare şi utilizare inofensivă pentru om, animale şi mediu, raporturile 

aferente supravegherii şi controlului de stat asupra respectării legislaţiei este 

necesară constituirea Direcţiei controlul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi. 

Oportunitatea constituirii  direcției menționate vine în urma volumului mare de 

lucru din cadrul Direcției protecția plantelor prin atribuțiile complexe pentru 

întreg lanțul domeniului atribuit. În temeiul celor expuse mai sus și pentru ca 

supravegherea de stat și controlul produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, 

ca domeniu vast și complex să fie monitorizată de o direcție specializată pe 

domeniul dat din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor se 

impune constituirea Direcției controlul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi. 

2) Compartimentul aflat în supravegherea Direcției sănătate și bunăstare 

animală, așa cum prevede în prezent Hotărîrea Guvernului nr. 600/2018 cu privire 

la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

este foarte vast și ca legislație de implementat, dar și ca domeniu de supravegheat. 

În aceiași ordine de idei se menționează și aprobarea unei legi noi, Legea nr. 

119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar, care pe lîngă 

compartimentul supraveghere farmaceutică veterinară mai atribuie și preluarea 

întregului sistem de înregistrare de stat al medicamentelor de uz veterinar, care 

reprezintă un volum semnificativ de muncă pentru evaluarea eficacității/siguranței 



 

 

 

 

medicamentelor de uz veterinar care se propun a fi plasate pe piața Republicii 

Moldova. Aici este cazul de menționat că, medicamentele de uz uman sunt 

supravegheate de o întreagă agenție (Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale). 

De asemenea, în urma aplicării politicilor guvernamentale de electronizare a 

proceselor din cadrul instituțiilor publice, pe compartimentul farmaceutic 

veterinar, din anul 2019 s-a început primirea solicitărilor/eliberarea anumitor acte 

permisive prin Sistemul SIA GEAP. (Certificatul de înregistrare a medicamentelor 

e uz veterinar). 

Tot în același sens sunt necesare măsuri și resurse pentru implementarea Legii                           

nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care 

nu sunt destinate consumului uman. 

În scopul dispunerii de o entitate clară și cu responsabilități directe de 

implementare și supraveghere pe domeniul medicamente de uz veterinar, 

domeniul hrana pentru animale dar și domeniul subprodusele de origine animală 

nedestinate consumului uman, este necesar de a institui Direcția control 

medicamente de uz veterinar și hrană pentru animale.  

3) Secția achiziții publice este constituită dintr-un număr minim de angajați, 

fiind responsabilă de organizarea şi desfăşurarea  procedurilor de achiziţie publice 

a bunurilor, serviciilor, lucrărilor conform necesităţilor Agenţiei. Aceasta fiind 

responsabilă de elaborarea şi executarea planurilor anuale de achiziții, inclusiv 

pentru cele 23 subdiviziuni teritoriale. Agenția achiziționează servicii prestate de 

medicii veterinari de liberă practică împuterniciți pentru întreg teritoriul 

Republicii Moldova și bunuri conexe prestării serviciilor acestora în vederea 

eradicării și combaterii bolilor oficial notificabile. În acest context, considerăm 

indispensabil modificarea structurală a Secției achiziții publice în Direcție, pentru 

a mări numărul de angajați în vederea realizării eficiente a atribuțiilor funcţionale.  

2. Pentru asigurarea realizării mai eficiente de către raioanele Comrat, Ceadîr-

Lunga și Vulcănești (componente a UTA Găgăuzia) a atribuțiilor Agenției și 

respectarea principiul unității teritoriale și autonomiei prevăzut de  art. 111 din 

Constituția Republicii Moldova și prevederile  Legii nr. 344 din 23.12.1994 

privind statutul juridic special al Găgăuziei  (Gagauz – Yeri). Totodată, formarea 

unei subdiviziuni teritoriale (cu statut de direcție) la nivelul UTA Găgăuzia ce are 

în raza de acoperire orașele componente (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești) 

vine în scopul realizarii și asigurarii funcționării în  strînsa colaborare cu 

instituțiile locale și regionale care va facilita rezolvarea multiplelor situații 

parvenite în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranței Alimentelor prin 

îmbunătățirea gestionării acestora și asigurarea prestării serviciilor publice de 

calitate. 

3. Modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărărea Guvernului nr. 600/2018 

și, anume completare funcțiilor Agenției vine în urma modificării legislației pe 



 

 

 

 

domeniile menționate. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul proiect nu presupune transpunerea legislaţiei UE în domeniu. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În aspect normativ proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la modificarea unei 

hotărîri a Guvernului prevede modificarea unui act normativ și anume: 

Completarea  componenței Colegiului Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor cu indicarea nominală a șefului subdiviziunii teritoriale UTA 

Găgăuzia în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 344/1994. 

Exluderea și completarea funcțiilor Agenției în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

Instituirea a trei Direcții noi și, anume, Direcția control medicamente de uz 

veterinar și hrană pentru animale, Direcţia controlul produselor de uz fitosanitar şi 

fertilizanţi și Direcția achiziții publice.  

Totodată, proiectul prevede modificarea Listei subdiviziunilor teritoriale (cu statut 

de direcții) ale Agenției cu formarea unei subdiviziuni teritoriale  noi UTA 

Găgăuzia ce va include orașele Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului hotărîrii nu necesită cheltuieli financiare suplimentare 

din bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Implementarea prevederilor proiectului necesită modificarea altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 

10. Constatările expertizei juridice 

 

11. Constatările altor expertize 

 
 


