
 

                                                                                              Proiect     

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr. _______  

din ____________________________________2021 
Chișinău 

 

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

organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

În temeiul art. 7  lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul  

Oficial  al  Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare,           

art. 32 alin. (4) din Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de 

specialitate (Monitorul  Oficial  al  Republicii Moldova, 2012, nr. 160 - 164, art. 

537), cu modificările ulterioare, Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr.230-232, art.840), cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitară veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2021, nr. 13-20, art. 10) cu modificările și completările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, se modifică după cum urmează: 

1) La pct. 2 din hotărâre cifrele „1320” se substituie cu cifrele „1522”, cifrele 

„213” se substituie cu cifrele „198”, și cifrele „957” se substituie cu cifrele „1174”.  

2) Pct. 2, se complectează cu un nou pct. 21, cu următorul cuprins:                                     

„21. Efectivul limită de personal al subdiviziunilor teritoriale se stabilește și se aprobă 

prin ordin de către Directorul general al Agenției, în limitele bugetului aprobat și ale 

efectivului limită prevăzut la punctul 2.”. 

2. La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 

„Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor”, se modifică după cum urmează: 

     1) pct. 8 se completează cu pct. 81 și 82, care vor avea următorul cuprins:                      

„81. Investigațiile de laborator aferente implementării tuturor programelor strategice 

de stat de monitorizare și supraveghere pe domeniile de competență atribuite Agenției 

stabilite la pct. 8, vor fi efectuate de către laboratoarele (instituțiile publice) la care 

Agenția exercită calitatea de fondator. Investigațiile de laborator metodele cărora nu 

sunt acreditate în cadrul laboratoarelor (instituțiilor publice) unde Agenția exercită 



 

calitatea de fondator, pot fi efectuate în alte laboratoare acreditate din țară sau de 

peste hotare.  

82. Agenția este în drept să aloce laboratoarelor (instituțiilor publice) unde exercită 

calitatea de fondator mijloacele financiare aprobate prin Legea bugetului de stat 

întru asigurarea îndeplinirii programelor de monitorizare în domeniul de competență 

stabilite la pct. 8, procedura de alocare a mijloacelor financiare fiind aprobată prin 

ordin de către Directorul general al Agenției.”; 

2) pct. 13 subpct. 10), cuvântul „statul” se substituie cu cuvântul „statele” și 

cuvântul „schema” se substituie cu cuvântul „schemele”; 

3) pct. 22 se expune în redacție nouă:  

„22. Subdiviziunile teritoriale ale Agenției sunt subdiviziuni teritoriale cu 

statut de direcție, posedă personalitate juridică, dispun de ștampilă cu Stema de 

Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoriale precum și de alte atribute 

stabilite în cadrul normativ.”; 

4) pct. 22 se completează cu pct. 221, 222 și 223 , care vor avea următorul cuprins:     

„221. În cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor sunt 

formate circumscripțiile teritoriale sanitare veterinare, responsabile pentru punerea 

în aplicare a Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și 

combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la 

om și de protecție a mediului, precum și pentru a asigura identificarea și 

înregistrarea gratuită a animalelor din exploatații nonprofesionale în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 231/2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor. 

222. Controalele specifice oficiale în abator și unități de sacrificare se efectuează 

de către medicul veterinar desemnat din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru 

siguranța alimentelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 

06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor de origine animală. 

223. Posturile de inspecție la frontieră ale Agenției sunt subdiviziuni 

teritoriale cu statut de direcție și nu posedă personalitate juridică.”. 

3. La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 „Structura 

organizatorică a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”, se modifică după 

cum urmează: 

1) la poziția ,,Serviciul probleme speciale și integritate” sintagma ,,și 

integritate” se exclude; 

2) după poziția ,,Serviciul informare și comunicare cu mass-media” se 

completează cu poziția „Secția managementul documentelor.”; 

3) la poziția „Subdiviziuni teritoriale (cu statut de direcție)” se modifică și se 

expune în următoarea redacție „Subdiviziuni teritoriale (cu statut de direcție și 

personalitate juridică)”; 

4) la compartimentul „Lista posturilor de inspecție la frontieră1”, la poziția 

„Postul de inspecție la frontieră Leușeni-Albița2”, indicile „2” se exclude;   



 

5) după poziția „Postul de inspecție la frontieră Goienii Noi-Platonovo” se 

completează cu poziția „Postul de inspecție la frontieră Sculeni-Sculeni2”; 

6) la compartimentul „Structura-tip a subdiviziunii teritoriale a Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor”, poziția „Subdiviziunea supraveghere 

sanitar-veterinară” se completează cu textul „(inclusiv circumscripțiile teritoriale 

sanitare veterinare)”. 

4. Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 „Organigrama 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor” se modifică și se expune în 

următoarea redacție: 

 

5. La anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 „Regulament 

privind uniforma și semnele de distincție a angajaților Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor, cu funcție de inspector”, se modifică după cum urmează: 

1) la pct. 2 subpct. 1) lit. c) și lit. d) se completează cu textul ,,Pantalonii vor avea 

croiala clasică, cu lampasuri, alcătuit dintr-o fâșie îngustă de culoare verde, iar pentru 

Director/director adjunct lampasuri, alcătuit dintr-o fâșie lată de culoare verde.”; 

2) la pct. 2 subpct. 1) lit. j) și lit. k) se exclude; 

3) la pct. 2 subpct. 2) lit. c) și lit. d) se completează cu textul ,,Pantalonii vor avea 

croiala clasică, cu lampasuri, alcătuit dintr-o fâșie îngustă de culoare verde, iar pentru 

Director/director adjunct lampasuri, alcătuit dintr-o fâșie lată de culoare verde.”; 

4) la pct. 2 subpct. 2) lit. k) și lit. l) se exclud; 



 

5) Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 „Regulamentul 

privind uniforma și semnele de distincție a angajaților Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor, cu funcție de inspector” se completează cu o Anexă, care va 

avea următorul conținut:     

,, 

LISTA 

obiectelor incluse în setul de uniformă şi a semnelor de 

distincţie a angajaților  

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, cu funcție de inspector 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea obiectelor Numărul de obiecte 

cuvenite unei persoane 

Termenul de 

purtare, ani 

Uniforma pentru bărbaţi 

1. Căciulă 1 3 

2. Chipiu  1 2 

3. Costum de iarnă 1 2 

4. Costum demiu 1 2 

5. Scurtă de iarnă 1 3 

6. Demiu 1 3 

7. Cămaşă cu mîneci lungi, azurie  2 1 

8. Cămaşă cu mîneci lungi, albă 1 2 

9. Cămaşă cu mîneci scurte, azurie  2 1 

10. Cămaşă cu mîneci scurte, albă 1 2 

11. Pantofi (perechi) 1 1 

12. Cizme (perechi) 1 2 

13. Cravată (albastră-închis şi gri) 2 2 

14. Curea  1 2 

15. Pulover 1 2 

16. Fular  2 3 

17. Mănuşi de piele (perechi) 1 2 

18. Vestă fără mînici 1 1 

Uniforma pentru femei 

19. Căciulă 1 3 



 
20. Beretă 1 2 

21. Costum de iarnă 1 2 

22. Costum-demiu 1 2 

23. Scurtă de iarnă 1 3 

24. Demiu 1 3 

25. Bluză cu mîneci lungi, albă 1 2 

26. Bluză cu mîneci scurte, albă 1 2 

27. Bluză cu mîneci lungi, azurie 2 1 

28. Bluză cu mîneci scurte, azurie 2 1 

29. Pantofi 1 1 

30. Cizme 1 2 

31. Mănuşi 1 2 

32. Curea 1 2 

33. Pulover 1 2 

34. Fular tricotat 1 3 

35. Fular de mătase 1 3 

36. Vestă fără mînici 1 1 

Semnele de distincţie 

37. Insignă 1 3 

38. Nasturi mari 16 2 

39. Nasturi mici 18 2 

40. Cocardă 2 2 

41. Petliţă 4 2 

42. Embleme   

43. Tresă distinctivă conform normei de 

purtare 

 

 

Modalitatea de asigurare 

 

1. În sensul prezentei hotărâri, următoarele noţiuni semnifică:  

diferenţa valorică – valoarea reziduală a uniformei neutilizate definitiv 

(conform termenului de purtare) corespunzătoare termenului rămas de purtare; 



 

uniformă – set de bunuri materiale alcătuite din îmbrăcăminte, încălţăminte şi 

accesoriile acesteia conform prezentei hotărâri. 

2. Distribuirea uniformei, în conformitate cu garnitura şi normele de asigurare, 

aprobate prin prezenta hotărâre, se va efectua numai după utilizarea definitivă a 

uniformei anterior eliberate, potrivit termenelor de port, stabilite la momentul 

eliberării.  

3. Termenul iniţial de port al uniformei se stabileşte din data eliberării de la 

depozit, iar apoi se respectă periodicitatea prevăzută în prezenta anexă.  

4. Uniforma se eliberează de la depozit în strictă conformitate cu garnitura de 

confecție. 

5. În cazul formării stocului nesolicitat de uniforme din motive obiective 

(fluctuaţia cadrelor, mărimi şi măsuri nesolicitate, stofă neîntrebuințată la cusut), 

Agenției i se permite transmiterea lui, cu titlu gratuit, organizaţiilor bugetare şi 

obşteşti sau comercializarea acestuia funcționarilor  (la solicitare), ori agenților 

economici, la preț de achiziţie, luând în considerare toate cheltuielile (transport, 

deplasări etc.) ce ţin de procurarea acestor bunuri materiale. Mijloacele băneşti, 

obţinute în urma acţiunilor întreprinse, vor fi vărsate integral în bugetul de stat.  

7. Returnarea la depozit a obiectelor uniformei  folosite este interzisă. Se 

consideră nefolosită, uniforma  care nu prezintă urme de utilizare. 

8. În circumstanţele în care funcționarul Agenției încetează raporturile de 

serviciu din motive personale, în cazul eliberării din serviciu drept consecință a 

încălcării disciplinei de serviciu, comiterea unei infracţiuni şi pentru condamnare în 

bază de sentinţă judecătorească definitivă, precum şi în cazul încetării raporturilor de 

serviciu ca urmare a unor interdicţii legale, el este obligat să achite diferenţa valorică 

a uniformei, precum şi a componentelor ei, la momentul eliberării din serviciu în 

caserie sau prin reţinere din salariu, dacă salariatul nu contestă acţiunea. În caz 

contrar, suma respectivă va fi percepută prin judecată.  

9. Funcționarii Agenției cu care au fost  încetate  raporturile de serviciu pe 

motive de:  

- încetarea mandatului pentru persoana de demnitate publică; 

- transfer la alt loc de muncă în cadrul Agenției;  

- concediere în legătură cu reducerea statelor de funcții sau reorganizarea Agenției;  

- concediere în legătură cu restabilirea în funcţie la locul de muncă conform hotărîrii 

instanței de judecată ori reîncadrare în funcție  a persoanei care a îndeplinit anterior 

munca respectivă ; 

- imposibilitate de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu constatate prin examen 

medical de specialitate; 

- ieşire la pensie sau întreruperea raportului de serviciu pe motive de invaliditate;  

- deces,  

- forță majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea continuării 

raporturilor de serviciu. 

sunt scutiți de rambursarea valorii uniformei, precum şi a componentelor ei, 

neutilizate din plin, conform termenelor de port, menționate în prezenta anexă. 



 

10. Amortizarea uniformei se suspendă pe perioada suspendării raporturilor de 

muncă cu funcționarul Agenției, cu excepția când această suspendare se include în 

vechimea în muncă.”; 

2)  pct. 3 subpct. 5) se expune în redacție nouă:    

 „Tresele distinctive, care reprezintă dungi galbene-aurii, amplasate pe mânecă la 

distanţa de 1 cm deasupra nasturilor, distribuite astfel: 

a) pentru Directorul general – trei dungi late; 

b) pentru Directorul general adjunct – două dungi late; 

c) pentru Șef/Șef adjunct direcție – o dunga lată;  

d) pentru inspectorul principal al Agenției – o dunga lată trei dungi înguste; 

e) pentru inspectorul superior al Agenției – o dunga lată şi două înguste; 

f) pentru inspectorul Agenției – o dunga lată şi o dungă îngustă; 

g) pentru Șef/Șef adjunct al postului de inspecție la frontieră, Șef/Șef adjunct 

subdiviziunie teritorială – o dunga lată  

h) pentru inspectorul principal al postului de inspecție la frontieră și al 

subdiviziunilor teritoriale – trei dungi înguste;  

i) pentru inspectorul superior al postului de inspecție la frontieră și al 

subdiviziunilor teritoriale – două dungi înguste; 

j) pentru inspectorul postului de inspecție la frontieră și al subdiviziunilor 

teritoriale – o dungă îngustă.”. 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru interimar                                              Aureliu CIOCOI 

 

          Contrasemnează: 

Ministru al agriculturii,                                                         Ion PERJU 

dezvoltării regionale și mediului 

 

Ministru al finanțelor                                                             

 


