
                  

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E  nr. _______  

din ____________________________________ 

Chișinău 

 

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 600/2018 cu privire la 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

I. Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor  cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează : 

1. În Anexa nr. 1  

1) Pct. 9 subpct. 1) se completează cu două litere  „funcțiile stabilite de Legea 

nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar” și „funcțiile 

stabilite de Legea nr. 129 din 19.09.2019 privind subprodusele de origine animală și 

produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman”. 

2) La pct. 9 subpct. 3) lit. c) textul „funcțiile stabilite de Legea nr.113 din 18 

mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației 

privind siguranța alimentelor;” se substituie cu textul „funcțiile stabilite de Legea    

nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor;”. 

3) La pct. 17 după textul „directori generali adjuncți,” se completează cu textul 

„șeful subdiviziunii UTA Găgăuzia,”. 

2. În Anexa nr. 2: 

1) La compartimentul STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor: 

a) Cuvîntul „Secția” se substituie cu cuvîntul „Direcția”. 

b) Se completează cu doua poziții noi „Direcția control medicamente de uz 

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

fertilizanţi”. 



2) La compartimentul LISTA subdiviziunilor teritoriale (cu statut de direcții) 

ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor: 

a) Textul „(cu raza de acoperire și a raionului Vulcănești)” se exclude. 

b) La Anexa nr. 2 textul  Comrat (cu raza de acoperire și a raionului Ceadîr-

Lunga) se substituie cu textul UTA Găgăuzia (Comrat cu raza de acoperire și a 

raioanelor Ceadîr-Lunga și Vulcănești). 

II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

 

Prim-ministru                                                                      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează 

 

Ministrul justiţiei                                                        Fadei NAGACEVSCHI 

 

Ministru Agriculturii,            Ion PERJU 

Dezvolării Regionale și Mediului 

 

 

Ministru finanțelor                                                     Sergiu PUȘCUȚA 

 


