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Capitolul I Noțiuni introductive
1.1 Generalități
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare ANSA)a fost creată la 16 ianuarie
2013 în baza Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale
ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, armonizată cu capitolele I şi II din Regulamentul (CE) nr.
178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi
a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa
Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare.
ANSA este autoritate subordonată Guvernului care asigură organizarea şi coordonarea acţiunilor în
domenii orientate spre siguranţa alimentelor, precum şi spre calitatea produselor alimentare,
menţinerea şi ameliorarea bunăstării animalelor şi a stării fitosanitare, întreţinerea unui sistem de
măsuri statale menite să asigure sănătatea animală şi protecţia plantelor, inofensivitatea materiei
prime şi a produselor alimentare obţinute în urma prelucrării ei.
Obiectivul general al Agenției Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor este de a atinge un nivel înalt
al siguranței alimentelor pe tot parcursul lanțului alimentar, de la producția de materie primă pînă la
distribuția produselor alimentare către consumator.
Procesul de consolidare instituțională ANSA a continuat pe parcursul anului 2017 atît prin
dezvoltarea competenților structurilor existente în cadrul Agenției cît și prin implementarea
modificărilor operate în legislația referitoare la restructurarea organelor de control.
În anul 2017 ANSA a participat la promovarea unor modificări conceptuale a legislației, de
implementarea căreia este responsabilă, asigurînd astfel armonizarea deplină a legilor respective
cu legislația UE, facilitarea unor activități ale operatorilor economici privind documentele permisive,
facilitarea exporturilor.
Astfel, au fost modificate următoarele legi din domeniul de competență ANSA:
Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor
(completarea funcțiilor ANSA referitor la controlul oficial și protecția consumatorilor),
Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (limitarea numărului de
documente permisive)
Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (excluderea avizului sanitar-veterinar la import)
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 (înregistrarea operatorilor
economici din domeniul produselor de origine non-animală)

De asemenea o importanță deosebită în 2017 a avut aprobarea prin Hotărîrea Guvernului nr.1150
din 20.12.17 a Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022, prin care a fost
evaluată situația existentă și identificate obiectivele și stabilite acțiunile pentru realizarea acestora.
Obiectivele principale prevăzute în Strategie sunt atingerea unui grad înalt al siguranței alimentelor
şi al încrederii consumatorului privind siguranţa alimentelor prin diversitatea produselor alimentare,
accederea la piețe de desfacere externe și asigurarea unei colaborări strînse și armonioase între
autoritățile publice centrale.
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Planul de acţiuni privind implementarea strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018– 2022
prevede Obiectivul general: Atingerea unui nivel înalt al siguranței alimentelor şi al intereselor
consumatorilor privind siguranţa alimentelor, prin diversitatea aprovizionării cu produse alimentare și
accederea la piețe de desfacere externe, în special la cele din UE (în scopul îmbunătățirii nivelului de viață al
oamenilor din Republica Moldova) și 6 Obiective specifice pentru realizarea lor sunt stabilite acțiuni concrete.
Obiectivele specifice prevăzute în Planul de implementare a Strategiei reflectă prioritățile pentru siguranța
alimentelor recunoscute internațional și se referă în principal la consolidarea cadrului legislativ, instituțional,
de personal, bazei de testări. Utilizînd în activitate instrumentele IT aplicabile.

Informație generală privind ANSA
Din care implicați în procesul de
control
Nu sunt cu atribuţii de control
777 inspectori

Date referitor la personal
Numărul total de
angajați la situaţia
01.12.2017 conform
statelor de personal
1422, angajaţi 1139

La nivel central
La nivel de subdiviziuni
teritorială

205
934

Date privind procedurile aprobate de ANSA
Total -122
Generale -17
Specifice-98
Total elaborate și aprobate în 2017- 22
Lista procedurilor din 2017 este prezentată în anexa nr. 6
Planificare
Documentele normative Planul Naţional multianual de control 2016-2020
care prevăd planurile
Programul Naţional monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în
controalelor
oficiale
produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2015-2020 aprobat prin Hotărîrea
pentru anul 2017
Guvernului nr. 567 din 16.07.2014
Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul sănătății plantelor, siguranței
alimentelor și furajelor aprobat prin ordinul ANSA nr.10 din 11.01. 2017,
Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017 aprobat prin ordinal ANSA nr.
72 din 28 februarie 2017
Plan de prelevare a probelor pentru produsele de origine vegetală pentru anul 2017
aprobat prin Ordinul nr. 119 din 03.04.2017,
Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor aprobat
prin Ordinul 208 din 23.062017
Planului anual de prelevare a probelor pentru produsele de origine animală din import
pentru anul 2017aprobat prin Ordinul nr. 49 din 03.02.2017
Programul acțiunilor strategice de supraveghere , profilaxie și combatere a bolilor la
animale ,și prevenirea a transmiterii bolilor de la animale la om, pentru anul 2017
aprobat prin Ordinul nr. 399 din 20.12.2016
Instruire personal
Activitatea

privind

Plan multianual de dezvoltare profesională pentru perioada anilor 2016-2020, aprobat
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instruirea și evaluarea
personalului implicat in
controale

prin ordinul ANSA nr. 147 din 07 iunie 2016.
Planul anual de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central al Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa alimentelor, angajaţilor Posturilor de control sanitarveterinar şi fitosanitar, angajaţilor Direcţiilor raionale/municipale pentru Siguranţa
alimentelor, aprobat prin ordinul ANSA nr. 176/p din 17.02.2017

Numărul de specialiști
instruiți 909

Nivel central

Nivel ST

191

718

Anual, performanţele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul ANSA,
DRSA/DMSA, implicaţi în activităţile de inspecţie sunt evaluate în baza anexelor nr. 6
şi 7 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 209 cu privire la
completarea Legii nr. 158 din 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public.
Structura organizatorică
Direcțiile Aparatului
Central

Servicii

Direcții teritoriale pentru
Siguranța Alimentelor

Posturi de Control Sanitar Veterinare și Fitosanitare

17

3

37

10

1.2. Obiective
Conform Planului Național Multianual privind controlul Oficial:
Obiectivul strategic
Asigurarea siguranței alimentelor, de la producerea materiilor prime pînă la distribuirea
alimentelor către consumator și asigurarea unui nivel înalt de protecție a vieții și sănătății umane
bazat pe analiza riscului, prin aplicarea unui sistem modern și performant de supraveghere
monitorizare a proceselor pe întreg lanțul alimentar în vederea asigurării accesul consumatorului
final la produse mai sigure și mai sănătoase.
Obiectivele specifice
Obiectivele specifice generale ale ANSA pe termen mediu sunt următoarele:
 Implementarea reglementărilor specifice activităților din domeniul sanitar-veterinar, al sănătății
plantelor și al siguranței alimentelor, cu respectarea legislației naționale;
 Organizarea activităților de supraveghere și control oficial pe întregul teritoriul țării după o
concepție unitară, pentru protejarea sănătății umane, a sănătății animalelor și prevenirea
transmiterii bolilor de la animale la om, salubritatea furajelor pentru animale și protecția
plantelor și a mediului;
 Implementarea prevederilor Acordului de Asociere și a Acordului de Comerț liber cu Uniunea
Europeană pe domeniul de siguranță a alimentelor;
 Fortificarea sistemului de control oficial în vederea obținerii autorizării pentru exportul pe piața
Uniunii Europene a produselor de origine animală;
 Construcția unei imagini pozitive a ANSA și obținerea încrederii din partea populației și a
sectorului privat în activitatea de asigurare a calității și inofensivității produselor
alimentare.
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1.3. Domeniul de aplicare
Raportul privind implementarea Planului Național Multianual de Control în domeniul supravegherii
produselor alimentare, a sănătății animalelor și sănătății plantelor în anul 2017 este elaborat în
conformitate cu prevederile legii Nr. 50 din 28.03.2013, care la art. 27 prevede:
”(1) Autoritatea competentă întocmeşte un raport anual care va include:
a) toate modificările făcute în planul de control multianual;
b) rezultatele controalelor realizate pe parcursul unui an în baza prevederilor planului de control multianual;
c) tipul şi numărul de cazuri de neconformitate identificate;
d) măsurile privind asigurarea funcţionării eficiente a planului de control multianual, inclusiv măsurile de implementare
şi rezultatele acestora.
(2) Raportul anual se elaborează în conformitate cu liniile directoare.
(3) Raportul anual se prezintă Guvernului pînă la data de 1 februarie a anului imediat următor şi se aduce la
cunoştinţa societăţii civile”.

Deși, în principiu, prevederile Regulamentului (CE) nr.882/2004 nu se aplică și controalelor privind
sănătatea plantelor, controalelor oficiale ale produselor de protective a plantelor la comercializare si
utilizare, precum și celor referitoare de calitatea produselor de protecție a plantelor, Regulamentul
solicită să se includă în planul național de control măsuri referitoare la aceste subiecte. Astfel atît
planul multianual cît și raportul reflectă activitatea pe toate componentele (sănătatea bunăstarea
animalelor, sănătatea plantelor, siguranța alimentelor).
Avînd în vedere că Planul multianual este un document strategic, și oferă orientări pentru
prevederile planurilor de control anuale, raportul anual a fost elaborat reieșind din sarcinile concrete
prevăzute pentru anul 2017 în programe și planuri naționale aprobate de guvern și planurile de
control și monitorizare aprobate în cadrul ANSA.
Astfel, pornind de la principiile comune și aspectele specifice ale domeniilor, activitatea de control
oficial, desfășurată de către ANSA a avut ca scop verificarea respectării legislației aplicabile cît și
întreprinderea acțiunilor de eliminare sau micșorarea nivelului riscului produselor alimentare pentru
viața și sănătatea oamenilor pînă la limite acceptabile.
Domeniul de aplicare a raportului corespunde domeniilor asupra cărora se extinde activitatea de
control ANSA prevăzută de legislație, și este în concordanță cu Planul Național Multianual de
Control.
Domeniile în care ANSA este abilitată cu funcții de control reiese din funcțiile de bază și
constau în asigurarea:
controlului sanitar-veterinar și al bunăstării animalelor; sănătății animalelor; controlului bolilor
contagioase la animale, zoonozelor și agenților epizootici;
controlului semincer; protecției și sănătății plantelor și a carantinei fitosanitare;
siguranței biologice, chimice și fizice a produselor alimentare de origine animală și non-animală;
supravegherii și monitorizării producerii, importului, comercializării, utilizării și depozitării produselor
fitosanitare; medicamentelor de uz veterinar și a fertilizatorilor;
supravegherii și controlului reziduurilor de pesticide, fertilizatori, alți contaminanți sau a
supravegherii calității produselor primare, a alimentelor și hranei pentru animale.
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Monitorizarea și supravegherea operatorilor din businessul alimentar este efectuată printr-o serie de
metode și programe, care includ activități de monitorizare pentru indicii stabiliți, supraveghere,
verificări documentare, inspecții la fața locului, prelevare și testare a probelor
Rezultatele controalelor oficiale pe toate sistemele de control
Număr
unități
controlate
2017

Număr unități
controlate
2016

Controale
Efectuate
(planificate)
2017

Controale
Efectuate
(planificate)
2016

Controale efectuate
(inopinate)
2017

Controale efectuate
(inopinate)
2016

31033

21442

12768

7059

17689

7796

Numărul de unități controlate în 2017 este mai mare comparativ cu 2016 cu 10000 unități în
rezultatul:
- înregistrării întreprinderilor noi, și a reluării activității unor unități cu activitate sezonieră
(pentru produse de origine vegetală - mori, oloinițe);
- s-au simplificat procedura de înregistrare a unităților din domeniul produselor de origine
animală;
- prin simplificarea procedurilor de lansare a activităţilor de comerţ.
Numărul controalelor inopinate efectuate în 2017 este mai mare cu cca 30% față de cele planificate.
Acest fapt se datorează inițierii controalelor inopinate pe anumite segmente ale lanțului alimentar în
cazurile apariției focarelor de boli, toxiinfecții, încălcări grave ale siguranței alimentelor. (astfel de
controale în 2017 au fost efectuate la cantinele din instituțiile preșcolare).
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Realizarea programelor naționale
N/o

1.

2.

3.

4.

Denumirea programului național

Nr. de
probe/
masuri
planific
ate
2017

Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017,
aprobat Ordinul nr. 72 din 28 februarie 2017

Planul de monitorizare a indicilor microbiologici in probele
de origine animală, aprobat prin Ordinul nr. 21 din 20
ianuarie 2017

911

966

Nr. de
probe/
masuri
realizate
2017

711 pina
la
31.12.20
17
decembri
e,progra
mul se
finisează
in martie
2018.

945

Nr. de
probe/
masuri
realizate
2016

Numărul de
probe
neconforme
2017

Numărul de
probe
neconforme
2016

529

-

2

363

8

0

Programul naţional de monitorizare a reziduurilor de
pesticide şi a conținutului de nitraţi în produsele
418
alimentare de origine vegetală pentru anii 2015-2020
aprobat prin HG. Nr.567 din 16.04.2014;

418

521

6

59

Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul
siguranței și calității produselor alimentare de origine
321
non-animală pentru anul 2017 aprobat prin Ordinul ANSA
nr. 10 din 11.01.2017

321

650

21

0
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Programului Național de supraveghere și control în
domeniul sănătății plantelor în anul 2017, aprobat prin
Ordin ANSA nr. 10 din 11.01.2017
Programul Național de Monitorizare a Calității Produselor
de Uz Fitosanitar aprobat prin Ordinul ANSA nr.5 din
09.01.2017
Programul naţional de monitorizare a furajelor, aprobat
prin Ordinul nr.10 din 11.01.2017
Programul de supraveghere a influenza aviare aprobat
prin Ordinul 116 din 21.05.2014, modificat prin Ordinul
148 din 03.05.2017
Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul
siguranței alimentelor pentru anul 2017(produse de
import) (ordinul ANSA 208 din 23.06.2017)
Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul
sănătății plantelor pentru anul 2017(produse de import)
(ordinul ANSA 119 din 03.04.2017)
Programul strategic național anual de prelevare a
probelor la importul produselor de origine animală pentru
anul 2017) (ordinul ANSA 261 din 26.07.2017)
Total probe

293
343

185

15

3

195

195

0

0

0

711

711

796

0

1

9425

17362

565

15

4

147

147

-

-

-

260

230

-

-

-

1215

1088

-

3

14862

22471

3609

68

69

Analiza cifrelor din tabel
Nivelul de realizare a Programelor naționale este de circa 100 % cu unele depășiri argumentate.
Astfel Programul de supraveghere a influenzei aviare a fost realizat mai mult cu 84% ce se datorează situației epizootice
la Influenza aviară, critică în regiune cu multiple focare în țările vecine.
Tendința privind numărul programelor naționale este constant iar gradul de îndeplinire se menține la nivel satisfăcător în
total în 2017 au fost depistate 68 de probe neconforme, care este la același nivel cu anul 2016 cu o mică scădere.
Natura neconformităților în probele prelevate:
 produse de origine animală au fost identificate 8 probe neconforme (3- la indicii microbiologici,1 - elemente toxice,
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4 –la indicii fizico chimici) ;
 produse de origine vegetală în 21 probe (7%) au fost depistată depășirea limitei conținut de nitrați. vinete, ridiche,
varză, sfeclă roșie;
-

În 1 probă se atestă un conținut majorat de reziduuri de pesticide: Oxamyl în salata proaspătă;
În 17 probe s-a identificat un grad mai mic al Acidității (pîinii albe de calitate superioară);
În 4 probe de băuturi răcoritoare carbogazoase s-a depistat un conținut ridicat de îndulcitori (ciclamat).

În domeniul sănătății plantelor 15 probe pozitive la dăunători testați. Astfel s-a majorat numărul de probe la materia ul
pentru plantare care prezintă risc fitosanitar major. În așa sens s-a majorat numărul de probe la Erwinia amylovora (focul
bacterian al rozaceelor) și s-a acordat atenție deosebită organismului Ambrosia armimisifolis (îngălbinirea aurie al vite de
vie) fiind foarte important pentru teritoriul republicii cu plantații viticole de 135 mii ha.
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Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor

Acțiuni/Măsuri întreprinse

N/o

Nr. în 2017

1.

Prescripții emise

10828

2.

Procese verbale de sancționare

1634

3.

Suspendare activității

Suma
aplicată

Suma
achitată

1808415

805875

76

Informația detaliată privind articolele Codului Contravențional aplicate este prezentată în
anexa nr.1.
Capitolul II Implementarea Planului de Control in anul 2017
2.1 Sistemul de control al sănătății animalelor
Raportarea controalelor oficiale
La nivelul unităților/exploatațiilor în care sunt menținute animale de fermă se realizează
anual controale oficiale, efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 din
28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația
privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de
bunăstare a animalelor și a Legii nr. 131 din 08.06.2012privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător, frecvența de efectuare a acestora fiind stabilită în baza unor
factori de risc asociați fiecărei categorii de unitate supusă controlului sanitar - veterinar.
Inspectorii din subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor în 2017 au supus
controlului oficial privind sănătatea animalelor la diferite tipuri de unități: ferme de animale,
ferme de carantină, tabere de vară, stâne, târguri de animale, gospodării individuale.
Rezultatele controalelor oficiale
Număr
unități
controlate
2017

Număr
unități
2016

Controale
Efectuate
(planificate)
2017

Controale
Efectuate
(planificate)
2016

Controale
efectuate
(inopinate)
2017

Controale
efectuate
(inopinate)
2016

4995

3917

1843

1271

6494

3018

În anul 2017 ponderea cea mai mare este a controalelor inopinate comparativ cu
controalele planificate, fapt care a fost determinat în mare măsură:
-

-

de situația epizootică nefavorabilă la pesta porcină africană, astfel fiind
necesară supunerea repetată la controale a fermelor de porcine autorizate
sanitar-veterinar dar și a persoanelor care întrețin porcine pe lîngă casă pentru
propriul consum;
situația precară privind respectarea cerințelor de identificare și trasabilitate a
animalelor;
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-

-

numărul mare de petiții din partea cetățenilor care frecvent invocă probleme
referitor la protecția și bunăstarea animalelor, întreținerea de animale în imediata
vaccinate a locului de trai ce ar crea disconfort;
numărul mare de materiale parvenite de la Inspectoratele de Poliție pe marginea
încălcărilor actelor normative pe domeniu;
autosesizări ca urmare a diferitor materiale publicate pe rețelele de socializare
sau presă.

Referitor la Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere
a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om pentru
anul 2017
Programul prevede acțiuni sanitar - veterinare de combatere și profilaxie a bolilor la
animale domestice și sălbatice.
Informația privind îndeplinirea Programului acțiunilor strategice de supraveghere , profilaxie
și combatere a bolilor la animale ,și prevenirea a transmiterii bolilor de la animale la om
pentru anul 2017 se prezintă în anex nr.2
Pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat:
- Rabia – 59 cazuri;
- Pesta porcină africană – 7 focare;
- Salmonella enteritidis - 5 cazuri ( autocontrol ).
Îndeplinirea programelor de monitorizare
Denumirea programului
național

Nr. de
probe/
masuri
planificate
2017

Nr. de
probe/
masuri
realizate
2017

Nr. de
probe/
masuri
realizate
2016

Numărul
de probe
neconfor
me
2017

Numărul de
probe
neconforme
2016

1.

Programul
acțiunilor
strategice
de
supraveghere , profilaxie
și combatere a bolilor la
animale ,și prevenirea a
transmiterii bolilor de la
animale la om, pentru
anul 2017 aprobat prin
Ordinul nr. 399 din
20.12.2016

14753214

14230809

4720796

321

473

2.

Programul
acțiunilor
strategice
de
supraveghere , profilaxie
și combatere a bolilor la
animale ,și prevenirea a
transmiterii bolilor de la
animale la om, pentru
anul 2017 aprobat prin

808

276

102

4

7

N/o

13

Ordinul nr.
20.12.2016

3.

Programul
Aviară

399

din

Influința

9425

17362

565

15

4

Analiza datelor din tabel
 Programul strategic în 2017 a fost îndeplinit la 96, 45 %, comparativ cu anul 2016
mai mult cu 35,7%, fapt care se datorează în mare parte asigurării cu biopreparate
în termeni optimi;
 Programul de monitorizare a salmonelei în efectivele aviare a fost realizat la 34,16%
care se datorează faptului că nu au existat riscuri ce ar servi temei pentru
intensificarea controalelor oficiale, siguranța efectivelor aviare și al produselor
obținute de la acestea a fost prin asigurarea autocontrolului de către operatorii din
domeniu;
 Programul de supraveghere a Influenzei Aviare a fost realizat mai mult cu 84% ce
se datorează situației epizootice la Influenza aviară critice în regiune cu multiple
focare în țările vecine.
Neconformitățile probelor prelevate reiese din particularitățile morfologice ale acestora și
prelevări de noi probe implică cheltuieli suplimentare.
Cuantumul probelor neconforme se încadrează în limitele admisibile, marja respectivă fiind
până la 0,05%.
Comparativ cu 2017, numărul neconformităților depistate a scăzut cu aproximativ 33 de %,
ca consecință a instruirilor efectuate anterior desfășurării acțiunilor strategice.
Pentru anul 2018 se propune de intensificat supravegherea activă la pesta porcină africană
la porcii din gospodăriile private și mistreți precum și intensificarea supravegherii pasive a
efectivelor aviare la Boala de Newcastle și Influenza Aviară. Datele privind acțiunile de
supraveghere a bolilor înalt contagioase sunt exprimate în Diagramele de mai jos.
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Repartizarea procentuală a
Acţiuni de supraveghere sanitar-veterinară
a bolilor înalt contagioase

9% 4%

Febra aftoasă:

10%

Gripa aviară:
19%

Pseudopesta aviară:
Pesta porcină clasică:
Pesta porcină africană:

38%

20%

Boala limbii albastre:

Analizând datele referitoare la acţiunile de supraveghere sanitar - veterinare a bolilor înalt
contagioase deducem că cea mai mare pondere o au supraveghere la Pseudopesta aviră precum
și pesta porcină africană și clasică fapt ce este în concordanță cu necesitățile dictate de situația
epizootică în regiune. Cea mai mică pondere o deține supravegherea la Febra Aftoasă datorată
faptului că Republica Moldova este liberă de această entitate nozologică din anul 2009 recunoscut
oficial de către Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor.
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Îndeplinirea acţiunilor de supraveghere
sanitar-veterinară a bolilor contagioase
139303

173359

1970

213

4165

557

Leucoza la bovine (
serologică )

7441

9545

26438

26438

28895

385

420

Morva

Encefalopatia
spongiformă bovină:

Plan an

5730

Loca europeană

Îndeplinirea planului anual

Îndeplinirea acţiunilor de supraveghere sanitar-veterinară a bolilor contagioase concluzionăm că cel
mai mare volum de acțiuni la constituit scriningul la Leucoza enzootică bovină, care este o boală
strategică importantă și în deosebi când animalele fac obiectul exportului pe piețe externe, însă
care nu a atins cifrele planificate datorită descreșterii numărului de bovine.
Și în cazul Locii americane și europeană controlul cărora influențează direct accesul mierii pe
piețele externe și în deosebi pe cea a UE, observăm un volumul mare de lucru acordat cu toate că
îndeplinirea este cu aproximativ 28,17%, datorită faptului că situația epizootică a fost una favorabilă
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și nu a necesitat cercetări suplimentare, dar pe de altă parte insuficiența de cadre la fel determină
gradul și calitatea îndeplinirii măsurilor planificate.
Acţiuni de supraveghere a bolilor transmisibile
de la animale la om (zoonoze)
127

149

5247

525

76

Tuberculoza:
Rabia:

74

toate speciile
Bruceloza bovine
Bruceloza porcine
170976

169964

Bruceloza ovine
Bruceloza caprine
181
0

104495

151927

Salmonella spp examen
bacteriologic GO
Salmonella spp examen
bacteriologic PC
Epididimita infecţioasă (berbeci):
Leptospiroza (porcine):

3617

Controlul zoonozelor este un obiectiv primordial al Agenției, astfel din diagrama de mai sus
observăm că cel mai mare pondere o deține peransamblu controlul brucelozelor și a tuberculozei
bovine, entități care continuă să rămînă strategice reieșind din riscurile majore pe care le prezintă
pentru societate și în deosebi tuberculoza incidența căreia este destul de înaltă în rîndul populației
umane.

120
100

Îndeplinirea procentuală a acţiunilor
de profilaxie a bolilor

80

60
40
20
%

0
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Anual ANSA acordă o atenție deosebită măsurilor specifice de combatere a bolilor la animale,
astfel în acest an practic datele referitoare la vaccinări tind să atingă valoarea de 100% și chiar în
unele cazuri observăm un supraplan cum este cazul Bolii de Newcastle.
Valori mai micii observăm în cazul vaccinării pe cale orală a vulpilor din fauna sălbatică și se
datorează faptului că sa aplicat doar în campania de toamnă fiind omisă campania de primăvară
care sa datorat tergiversării din diferite motive a licitației de procurare. Tot la acest subiect dorim să
menționăm că controlul rabiei este determinat de intensitatea acțiunilor de profilaxie a bolii în fauna
sălbatică, care pentru a reuși este necesar de efectuat vaccinării regulate cel puțin cinci ani
consecutiv de rând cu controlul numeric al populație de vulpi.

Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor în domeniul sanitar-veterinar
N/o

Acțiuni/Măsuri întreprinse

Nr. în 2017

Nr. în 2016

1.

Prescripții emise

1723

1426

2.

Procese verbale de sancționare

654

263

3.

Suspendare activității

23

18

În urma controalelor efectuate au fost depistate o serie de încălcări a prevederilor actelor
normative în vigoare, fiind astfel întocmite prescripții cu indicarea termenelor de remediere
a neconformităților, care nu au fost în toate cazurile îndeplinite de către deținătorii de
animale cărora ulterior le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale conform prevederilor
Codului Contravențional al Republicii Moldova iar în cele 23 de cazuri unde au fost
depistate încălcări grave s-a recurs la suspendarea autorizației sanitar-veterinare.
Numărul de prescripții și procese verbale în anul 2017 a crescut urmare a completării
Codului Contravențional cu noi prevederi privind sancționarea in caz de nerespectare a
prevederilor sanitar veterinare și în deosebi pe domeniul identificării și trasabilității
animalelor care au intrat în vigoare în luna martie 2017.
Cele mai frecvent depistate au fost următoarele neconformități:
lipsa instruirii personalului cu atribuții de domeniu, ceea ce a contribuit la
neidentificarea în timpul controalelor oficiale a anumitor deficiențe;
lipsa dosarelor cu legislația în domeniu;
nerespectarea condițiilor de biosecuritate;
lipsa evidențelor care atestă efectuarea inspecțiilor zilnice;
monitorizarea nesatisfăcătoare a animalelor bolnave;
lipsa registrelor de tratamente și a dosarului cu acte de dezinfecție, dezinsecție și
deratizare;
lipsa buletinelor de analiză care să ateste calitatea furajelor, apei;
nu sunt puse în aplicare procedurile specifice de control pentru eficacitatea
controlului oficial.
Cauza neconformităților identificate se datorează lipsei de implicare/responsabilizare a
operatorilor economici, precum și datorită resurselor financiare insuficiente.
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Acțiuni întreprinse pentru soluționarea neconformităților
După tipurile de acțiuni utilizate:
De sancționare: au fost aplicate avertismente, suspendări ale activităților desfășurate de
operatori și acordarea de termene de remediere, în funcție de gravitatea neconformităților
au fost realizate recontroale ale unităților în cauză.
Pentru neconformitățile grave identificate, au fost aplicate prescripții și întocmite proceseverbale.
Ca urmare a apariției focarelor de PPA, piețele de animale care nu au fost autorizate și în
consecință nu s-a asigurat supravegherea din partea unui medic veterinar de liberă
practică împuternicit, a contribuit la circulația necorespunzătoare a porcilor și a produselor
de carne de porc. S-au identificat raioane unde supravegherea pasivă pentru PPA la
nivelul exploatațiilor non profesionale, a fost redusă. Aceste situații, au pus în pericol
sănătatea publică, având în vedere faptul că, rezultatele obținute pentru supraveghere
activă și pasivă au fost pozitive (raionul Edineț și Soroca).
Chiar dacă au fost identificate și astfel de situații, faptul că toate rezultate obținute pentru
supravegherea activă și pasivă privind celelalte suspiciuni - au fost negative,
demonstrează că programul de supraveghere și control pentru PPA la mistreți (vânați și
cei găsiți morți) și la porcii domestici (bolnavi/ morți), este pus în aplicare corespunzător.
În acest context, ca urmare a apariției în efectivele domestice a noilor focare de PPA în
Hîncești, dar și în fauna sălbatică în Orhei, Cimișlia și Cahul ANSA prin Ordinul nr. 413 din
06.12.2017 a interzis comercializarea animalelor de specie porcină în târguri și piețe
agricole, dar se contează și pe implicarea poliției și a administrației publice locale în
descurajarea și combaterea comercializării animalelor vii în locuri neautorizate.
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control
Au fost organizate instruiri cu participarea a 167 de inspectori la subiectele:






Măsurile de supraveghere, control și combatere a Influenzei Aviare;
Profilaxia și măsurile de iradicare a Rabiei;
Profilaxia bolilor parazitare la animale și păsări;
Măsuri de biosecuritate în exploatațiile de animale în sectorul comercial și cel
individual;
Măsuri de profilaxie și combatere a Dermatitei Nodulare Virotice.

Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
Au fost acordate consultații tehnice pentru domeniile de competență în cazul solicitărilor de
către persoane fizice și juridice cu activitate în domeniul sanitar-veterinar.
2.2 Sistemul de control la identificarea și trasabilitatea animalelor
Raportarea controalelor oficiale
Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor” (SIA „RSA”)
reprezintă un sistem informațional, un complex de elemente și proceduri, care permite
identificarea și înregistrarea animalelor, precum și a exploatațiilor, asigurând respectarea
principiului trasabilității. Inspectorii din subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor
18

pentru anul 2017 au verificat domeniul privind identificarea și trasabilitatea animalelor 820 de unități, precum: gospodării individuale, ferme de animale, ferme de carantină,
tabere de vară, stâne, târguri de animale și au făcut recomandările legal necesare.
Rezultatele controalelor oficiale în domeniul respectarea principiului trasabilității.
Tipul unității

Număr
unități
2017

Număr
unități
2016

Controale
Efectuate
(planificate)
2017

Controale
Efectuate
(planificate)
2016

Controale
efectuate
(inopinate)
2017

Controale
efectuate
(inopinate)
2016

persoane
juridice

820

642

184

167

650

575

persoane
fizice
Analiza cifrelor prezentate în tabel
Datorită faptului că numărul de unități în 2017 a crescut comparativ cu anul 2016 a
determinat și creșterea numărului de controale planificate. Însă datorită faptului că acest
domeniu rămîne a fi destul de sensibil numărul controalelor inopinate este în creștere și va
continua să crească și în anii viitori inclusiv și controalele planificate, urmărindu-se scopul
de a exclude abaterile referitoare la trasabilitatea și identificarea animalelor care este un
pilon de bază al siguranței alimentelor de origine animală și acceptul acestora pe piețele
interne și externe.
Analiza neconformităților
Cele mai des depistate neconformități:
necorespunderea în unele cazuri a efectivelor de animale din exploatații cu cele din
baza de date SIA „RSA”;
animale necrotaliate, în marea majoritate fiind tineret;
absența crotaliilor la animale deja crotaliate, în special la ovine;
necoincidențe a numărului crotaliei și a deținătorului înregistrat în baza de date SIA
„RSA”;
animalele se află în mișcare fără a fi declarate și fără a fi însoțite de documente de
mișcare, astfel un număr mare de animale se găsesc în mișcare mai mult timp (0,5 - 1 an),
luând în considerație că formularul de mișcare este valabil doar 3 zile;
deplasări active la moment și nedeclararea sosirii animalelor în exploatații noi;
nedeclararea la timp sau lipsa acesteia de către deținători a evenimentelor referitor
la naștere, vânzare, cumpărare, sacrificare a animalelor.
Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor
N/o

Acțiuni/Măsuri întreprinse

Nr. în 2017

Nr. în 2016

1.

Prescripții emise

272

195

2.

Procese verbale de sancționare

118

29

3.

Suspendare activității

-
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Numărul de procese verbale de contravenții administrative a crescut în anul 2017 avînd în
vederea completării Codul Contravențional cu art. Nr.1581, cu privire la sancționarea
contravențională a persoanelor juridice și fizice la încălcarea regulilor privind identificarea,
înregistrarea,mișcarea și sacrificarea animalelor.
Analiza acțiunilor întreprinse
Tipurile de acțiuni:
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control
În vederea îmbunătățirii principiului trasabilității animalelor în 2017 a fost petrecut
Seminarul tematic pentru medicii veterinari oficiali din cadrul subdiviziunilor teritoriale
pentru siguranța alimentelor, privind:



Implementarea Codului contravențional, art. 1581;
Modificări la legislația națională privind supravegherea identificării și trasabilității
animalelor.
Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
Au fost acordate consultații tehnice pentru domeniile de competență în cazul solicitărilor de
către persoane fizice și juridice cu activitate în domeniul sanitar-veterinar.
Cu scop de înlăturare a neconformităților concrete:
Au fost organizate, în colaborare cu Î.S. „Centrul Informațional Agricol”, activități de curățire
a datelor din baza de date și anume prin intermediul inspectorilor oficiilor teritoriale ANSA
au fost organizate inspecții în teritoriu cu scopul de a verifica datele din sistem cu cele
reale din exploatații.
În urma acestor activități numărul animalelor în evidență pentru anii 2016-2017 a scăzut
fiind aduse mai aproape de situația reală.
2.3 Sistemul de control al bunăstării animalelor
Rezultatele controalelor oficiale
Număr
Unități
2017

Controale
Efectuate
(planificate)
2017

Controale
Efectuate
(planificate)
2016

Controale
efectuate
(inopinate)
2017

Controale efectuate
(inopinate)
2016

1563

552

543

1948

743

Au fost efectuate controale la nivelul unităților/exploatațiilor în care sunt menținute animale
de fermă cît și controale și la nivelul următoarelor categorii de unități:
- unități de sacrificare a animalelor;
- alte tipuri de unități – grădini zoologice, canise, magazine pentru comercializarea
animalelor, menajerii etc;
- transportatori și mijloace de transport implicați în transportul animalelor vii.
Se constată o scădere a numărului de controale oficiale efectuate în domeniul bunăstării și
protecției animalelor, nerealizarea acestora fiind datorată în principal insuficienței
personalului implicat în desfășurarea activităților de control oficial raportat la numărul
obiectivelor care trebuie verificate.
Analiza neconformităților
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Cele mai des constatate neconformități :
 gestiunea evidențelor obligatorii referitoare la bunăstarea animalelor,
 lipsa autorizațiilor și a documentelor specifice pentru operatorii implicați în
transportul animalelor.
Neconformitățile cu incidență crescută:
 lipsa personalului instruit – în toate tipurile de exploatații și la nivelul unităților de
sacrificare;
 nemenținerea/menținerea necorespunzătoare a evidențelor specifice privind
inspecțiile zilnice, starea de sănătate a animalelor inspectate - în toate tipurile de
exploatații și la nivelul unităților de sacrificare;
 neprezentarea de documente care să ateste calitatea apei și a furajelor;
 neprezentarea de proceduri scrise de intervenție în caz de îmbolnăviri, accidente;
Analiza cauzelor denotă faptul că neconformitățile identificate se datorează lipsei de
implicare/responsabilizare a operatorilor economici, precum și datorită resurselor financiare
insuficiente.
Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor
N/o

Acțiuni/Măsuri întreprinse

Nr. în 2017

Nr. în 2016

1.

Prescripții emise

520

382

2.

Procese verbale de sancționare

430

5

3.

Suspendare activității

-

-

Analiza acțiunilor întreprinse
Tipurile de acțiuni:
Cu scop de sancționare
 aplicate avertismente ;
 acordate de termene de remediere ;
 realizate recontroale ale unităților.
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control
A fost organizat seminarul regional pentru punctele focale OIE, privind practica în domeniul
bunăstării animalelor cu suportul Organizației Mondiale pentru Sănătatea animalelor (OIE),
cu participarea a 53 de țări și subiectul privind Criteriile bază pentru evaluarea bunăstării
animalelor la nivel de fermă (cu participarea a 66 de inspectori)
Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
Au fost acordate consultări tehnice pentru domeniile de competență în cazul solicitărilor de
către persoane fizice și juridice cu activitate în domeniul sanitar-veterinar.
Propuneri Pentru anul 2018: în PNMAC, de a comasa compartimentele privind
sănătatea, bunăstarea, identificare și zootehnie, pentru că la același control la fermă în
practică medicii veterinari oficiali (inspectorii ANSA) efectuează inspecții de cel puțin o dată
21

pe an la toate exploatațiile de animale din țară, iar în cadrul acestor inspecții se verifică
sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor, precum și sistemul de identificare și
trasabilitate.
2.4 Sistemul de supraveghere zootehnică
Reieșind din noţiunea de zootehnie prin care se înţelege o ramură a agriculturii, care are
drept obiect cunoaşterea, creşterea, reproducerea, alimentarea, ameliorarea raselor şi
exploatarea animalelor agricole procesul de întreținere în scop de zootehnie are un impact
asupra produselor de origine animală, și respectiv legislația prevede controlul oficial al
performanței animalelor.
Baza legală privind controlul oficial în domeniul zootehniei o constituie Legea zootehniei nr.
412 din 27.05.1999 (art.11, alin.(2)) conform căreia ,controlul oficial din domeniul dat este
efectuat de către Agenția Națională pentru Siguranța alimentelor.
În anul 2018 cadrul juridic de aplicare în acest domeniu va fi armonizat cu Regulamentele
și Directivele Uniunii Europene.
Raportarea controalelor
În anul 2017 inspectorii Serviciului supraveghere zootehnică au efectuat 1891 de
controale la fermele zootehnice situate în extravilan, prisăci apicole, oficii locale la
însămânţarea artificială a bovinelor, păşunatul animalelor în localităţi şi lichidarea taurilor
neautorizaţi.
Rezultatele controalelor oficiale
N/o

Tipul unității

Număr
unități
control
ate,

Număr
unități

2017

Control
ate
2016

Controal
e
efectuate
(planifica
t) 2017

Controal
e
efectuate
(planifica
t) 2016

Controal
e
efectuate
(inopinat
e) 2017

Controal
e
efectuate
(planifica
te) 2016

1.

Ferme
de
bovine
(în
exstravilan)

203

223

203

223

50

43

2.

Ferme
porcine

de

130

149

130

149

73

32

3.

Ferme
ovine

de

190

236

190

236

105

78

4.

Stupine
apicole

7800

7250

7800

7250

701

597

5.

Oficii locale
pentru
însămînțarea
bovinelor

706

580

706

580

350

286

22

6.

Respectarea
cerințelor la
pășunatul
animalelor

480

450

380

310

100

140

Total

9509

8888

9409

8599

1304

1176

Analiza rezultatelor controalelor oficiale
 Controalele oficiale au fost efectuate la toate fermele de întreținere zootehnică
situate în extravilan în baza planului de acțiuni precum și ordinului ANSA nr.332
din 04.10.2017 cu privire la evaluarea nivelului de pregătire pentru perioada de
iarnă 2017-2018.În perioada respectivă în rezultatul controalelor efectuate se
menționează tendința de îmbunătățirea respectării normelor tehnologice de
întreținere a animalelor de toate speciile la fermele zootehnice ce duce la
obținerea produselor calitative.
 La stupinele apicole controalele sunt efectuate în perioada reviziilor de primăvară
și toamnă cu acordarea consultațiilor deținătorilor apicoli pe problemele
zooveterinare de creștere, ameliorare, exploatare rațională a albinei melifere,
profilaxiei bolilor, administrarea medicamentelor primise și obținerii produselor
apicole calitative cît și polenizarea florei entomofile. Controalele inopinate în
ramura apicolă sunt petrecute la solicitarea pașaportizării prisăcilor, petițiilor
parvenite de la cetățeni cît privește amplasarea prisăcilor la pastoral cît și în
localități.
 Controalele efectuate la oficiile locale pentru însămînțarea artificială a bovinelor
prevăd controlul respectării cerințelor tehnologice și graficului de împerecheri a
bovinelor în scopul menținerii fondului genetic valoros.
 Controalele petrecute în localități la pășunatul animalelor se referă la controlul
respectării cerințelor la exploatarea pășinelor și termenilor de folosire. Controalele
inopinate sunt petrecute în cazurile de menținere a taurilor netestați în cireadă,
pășunatul în comun a deferitor specii de animale ce este interzis, precum și
animalelor bolnave.
Concluzie: Realizarea obiectivelor stabilite nu au fost posibile în toate localitățile
republicii din lipsa inspectorilor în domeniul zootehniei ce sunt responsabili pe 2-3 raioane
ale republicii.
Analiza neconformităților
În rezultatul controalelor efectuate la fermele zootehnice în 2017 au fost depistate 1072
încălcări ale actelor legislative şi normative în domeniul zootehniei. Majoritatea
încălcărilor țin de următoarele probleme:
 nerespectarea normelor de menținere
zooveterinare, evidența nesatisfăcătoare;

a

animalelor

conform

cerințelor

 Nebalansarea rațiilor de furajare cantitativ și calitativ;
 Nerespectarea termenilor la pășunatul animalelor, menținerea în cireadă a taurilor
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netestați, animalelor bolnave și pășunatului în comun a diferitor specii de animale;
 Neînregistrarea prisăcilor la primării la pastorali, lipsa de contracte cu deținătorii
terenurilor.
Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor
Acțiuni/Măsuri întreprinse

N/o
1.

Prescripții emise

2.

Procese verbale de sancționare

Nr. în 2017
1072
40

Nr. în 2016
1100
-

Analiza acțiunilor întreprinse
Tipurile de acțiuni:
Cu scop de sancționare :
Au fost întocmite 40 procese verbale de contravenții conform articolelor corespunzătoare
încălcărilor.
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control
Au fost organizate 12 instruiri a inspectorilor zootehnici din cadrul structurilor teritoriale
ANSA cu tematicile: Implementarea legislației, procedurile specifice, cerințele privind
evaluarea bonității.
Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
 A fost acordat şi prestat ajutor practic consultativ fermierilor, recomandări (2335)
persoanelor juridice ș fizice privind aplicarea legislaţiei în domeniu, cît şi
tehnologiilor avansate moderne în ramură ce duc la sporirea productivităţii
animalelor şi eficacităţii în ramură;


Inspectorii au participat la adunări şi discuții (387) cu deţinătorii de animale pe
problemele respectării normelor tehnologice de întreţinere a acestora.

2.5 Sistemul de control al unităților de procesare a alimentelor de origine animală
Baza legală pentru efectuarea controalelor oficiale în domeniul fabricării produselor
alimentare de origine animală este prevăzută de Legea nr. 50 din 28.03.2013 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,
prevederile căreia sunt armonizate cu Regulamentele și Directivele Uniunii Europene.
Raportarea controalelor
Rezultatele controalelor oficiale
Număr
unități
2017

1564

Număr
unități
2016

Controale
Efectuate
(planificate)
2017

Controale
Efectuate
(planificate) 2016

Controale
efectuate
(inopinate)
2017

Controale
efectuate
(inopinate)
2016

1439

1320

1152

663

220
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Analiza rezultatelor controalelor:
 Numărului de operatori controlați s-a mărit cu 125 de operatori deoarece
Începînd cu anul 2017 unităţile au fost înregistrate conform Procedurii Specifice
COD: PS(04/1)-1/01 Autorizarea și listarea unităților din domeniul produselor de
origine animală destinate consumului uman;
 Numărul de controale s-a mărit cu 168 de controale faţă de anul 2016 deoarece a
crescut si numărul de operatori din domeniul producerii alimentelor de origine
animală. Frecvenţa de efectuare a acestora fiind stabilită în baza unor factori de
risc asociaţi fiecărei categorii de unitate supusă controlului sanitar – veterinar;
 Proporția dintre numărul controalelor efectuate de tip planificat și de tip inopinat
pentru anul 2016 este de 2 controale planificate la 1 control inopinat, iar pentru
anul 2017 este de 5 controale planificate la 1 inopinat deoarece, în legătură cu
implementarea Procedurii Generale „Pregătirea și efectuarea controlului oficial la
unitățile care produc produse alimentare de origine animală” au fost monitorizate
prescripţiile privind înlăturarea neconformităţilor în termeni indicaţi.
Realizarea programelor naționale de monitorizare
N/o

Denumirea
programului
național

Nr. de probe/
masuri

Număru
l de
probe
neconf
orme

Număru
l de
probe
neconf
orme

2017

2016

529

-

2

363

8

-

Nr. de probe/

Nr. de probe/

masuri realizate

masuri
realizate

planificate 2017

2017

2016

1.

2.

Planului de
monitorizare a
reziduurilor în
produsele de
origine animală
pentru anul
2017, aprobat
Ordinul nr. 72
din 28 februarie
2017
Planul de
monitorizare a
indicilor
microbiologici
in probele de
origine animală
aprobat prin
Ordinul nr. 21
din 20 ianuarie
2017

911

711 pina la
31.12.2017
decembrie,progra
mul se finisează in
martie 2018.

966

945
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Analiza datelor prezentate în tabel
Au fost identificate 8 probe neconforme (3- la indicii microbiologici,1 - elemente toxice, 4 –
la indicii fizico chimici ).
Informația detaliată privind neconformitățile și măsurile întreprinse sunt prezentate în
anexa nr.3 .
Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor

N/o

Acțiuni/Măsuri întreprinse

Nr. în 2017

1.

Prescripții emise

773

2.

Procese verbale de sancționare

131

3.

Suspendare activității

53

Activități suspendate prin ordonanță -12 cazuri. Motivele frecvente care au stat la baza
emiterii ordonanţelor de suspendare sunt nerespectarea condiţiilor de autorizare stipulate
în referatul tehnic şi fişele de evaluare a unităţilor.
Activități suspendate la cererea agentului economic -41.
Analiza cifrelor prezentate în tabel:
Cele mai des depistate neconformități în activitatea operatorilor
 lipsa instruirii personalului cu atribuții de domeniu;
 nerespectarea cerinţelor generale şi specifice de igienă;
 abateri de la procesul tehnologic;
 nerespectarea lanțului frigorific / regimului termic;
 lipsa dosarelor cu legislația în domeniu;
 nerespectarea condițiilor de igienă la întreprinderi;
 lipsa evidenţelor care atestă efectuarea inspecţiilor zilnice;
 lipsa înregistrărilor privind monitorizarea cantităților de materie primă la intrare
pentru procesare;
 lipsa registrelor de evidență a produselor finite;
 etichetare necorespunzătoare;
 lipsa buletinelor de analiză care să ateste calitatea apei.
Date privind expertiza sanitar-veterinară a produselor de origine animală
S-a efectuat expertize sanitar-veterinare la miere de albine – 7836 loturi, ouă – 9527loturi,
produse fabricate din carne – 72521loturi, produse fabricate din pește-12941loturi, lapte și
produse lactate-226529 loturi; din ele neconforme care au fost nimicite
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- miere de albini – 5,5 kg;
- ouă – 14944 buc;
- produse fabricate din carne – 235850 kg;
- produse fabricate din pește - 17488kg;
- lapte și produse lactate – 55940 kg.
Analiza acțiunilor întreprinse
Tipurile de acțiuni:
Cu scop de sancționare
 Au fost aplicate avertismente, suspendări ale activităţilor desfăşurate de operatori şi
acordarea de termene de remediere, în funcţie de gravitatea neconformităţilor
identificate în cadrul controalelor oficiale;
 Pentru neconformităţile grave identificate cu un grad ridicat de risc au fost acordate
termene de remediere şi au fost realizate controale repetate ale unităţilor în cauză,
pentru neconformităţile grave identificate, au fost aplicate prescripții și întocmite
procese-verbale;
 Au fost aplicate un nr. de 131 de procese verbale contravenţionale în valoare de
123877 de lei, precum şi 12 ordonanţe de suspendare a activităţii.
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control
 Organizate Instruirii ale personalului de control referitor la prevederile legislației și
mărirea eficienței controalelor;
 Elaborate 8 proceduri (generale și specifice ) la următoarele subiecte:
-

“Verificarea Trasabilităţii Produselor Alimentare”
,,Efectuarea inspecţiei ANTE şi POST MORTEM la unităţile de sacrificare a păsărilor”,prin
colaborare cu proiectul GIZ .
„Prelevarea probelor de produse alimentare”
„Certificarea produselor alimentare de origine animală destinate exportului”.
„Auditul Sistemului HACCP la unităţile operatorilor economici din sectorul alimentar”
„privind evaluarea bunăstării păsărilor în timpul abatorizării/uciderii şi acţiunile întreprinse în cazul
neconformităţilor”
„Prelevarea probelor de carne pentru determinarea infestării cu trichinela”
„Prelevarea probelor de miere naturală”

 Au fost organizate 4 instruiri cu medicii veterinari oficiali/ specialiștii aparatului
central şi teritorial cu tematica:
-



„Îmbunătăţirea siguranţei alimentelor în Republica Moldova”
„ Efectuarea controlului oficial în unităţile de procesare lapte şi în unităţile de sacrificare a puilor
destinaţi producţiei de carne”.
„Implementarea procedurilor: Auditul HACCP, Verificarea trasabilităţii, autocontrolul privind
criteriile microbiologice, Certificarea produselor alimentare destinate exportului”
„Instruirea inspectorilor din domeniul siguranţei alimentelor şi a medicilor veterinari de liberă
practică împuterniciţi privind implementarea procedurilor. Efectuarea inspecţiei ante şi postmortem la unităţile de sacrificare a păsărilor, bunăstarea păsărilor în momentul
sacrificării/uciderii, informaţii cu privire la lanţul alimentar, prelevarea probelor privind examinarea
infestării cu Trichinela”
„Calitatea şi siguranţa laptelui”

Au fost reînnoite pe pagina web. www.ansa.gov.md listele unităților
producătoare/procesatoare în domeniul producerii/procesării produselor alimentare
de origine animală.

Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
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 Au fost organizate 4 întâlniri cu producătorii/procesatorii produselor alimentare de
origine animală și anume:






cu procesatorii din domeniul apiculturii cu tematica: Situaţia actuală în domeniul procesării şi
comercializării produselor apicole;
cu procesatorii din domeniul industriei prelucrătoare carne cu tematica: Probleme actuale în
domeniul producerii şi comercializării produselor din carne;
cu agenţi economici din domeniul producerii, procesării şi comercializării cărnii şi produselor din
carne cu tematica: Situaţia pe segmentul siguranţei alimentelor, sănătăţii animalelor, subvenţii,
situaţia în domeniul producerii, procesării şi comercializării cărnii şi produselor din carne în
Republica Moldova;
cu procesatorii din domeniul industriei prelucrătoare de carne cu tematica: Probleme actuale în
domeniul producerii şi comercializării produselor din carne.

 A fost organizată o conferință cu tematica: Calitatea şi siguranţa laptelui.
2.6 Sistemul de control al unităților de procesarea a alimentelor de origine nonanimală
Baza legală: Control al unităților de procesarea a alimentelor de origine non-animală este
reglementat de actele legislative , prevederile cărora sunt armonizate cu Regulamentele
Uniunii Europene. Conform Legii nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale
pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale şi produsele
alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, art. 3, alin (3), care
prevede :”Controalele oficiale se efectuează pe întreg lanţul alimentar. Acestea includ controale la
întreprinderile care operează în domeniul hranei pentru animale şi în sectorul alimentar, controale privind
utilizarea şi depozitarea hranei pentru animale şi a produselor alimentare şi controale asupra oricărui proces,
material sau substanţă, activitate sau operaţiune, inclusiv al transportului aplicat hranei pentru animale şi
produselor alimentare şi al animalelor vii, necesare pentru realizarea obiectivelor prezentei legi”

Raportarea controalelor
Rezultatele controalelor oficiale
Număr

Număr unități

Controale

Controale

unități

2016

Efectuate
(planificate)

Efectuate

2017

(planificate) 2016

2017

1375

985

846

250

Controale
efectuate

Controale
efectuate

(inopinate)

(inopinate)

2017

2016

480

344

Analiza datelor prezentate în tabel
 Numărul unităților controlate din domeniu a crescut în anul 2017 comparativ cu a.
2016, în urma reluării activității unor unități cu activitate sezonieră, activitatea
cărora nu a fost permisă în anii precedenți. la acest capitol se referă obiectivele din
morărit (mori sătești) și extragerea uleiurilor vegetale (oloinițe) și a. Totodată s-au
înregistrat noi unități/activități din domeniul procesării fructelor ( unități de
deshidratare, sortare, ambalare etc,.);
 Tendința sporirii numărului de controale oficiale în a. 2017 comparativ cu a.2016 (
atât planificate cât și inopinate ) se explică prin faptul creșterii solicitărilor de
înregistrare din partea unor operatori cu activitate sezonieră, apariția activităților noi
(linii de sortare a fructelor, secții de deshidratare etc.,). Ritmul de sporire se va
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menține și în anii următori 2018-2019 în urma implementărilor noilor condiții de
înregistrare oficială și a atribuirii responsabilităților de protecție a consumatorilor
ANSA;
 Numărul controalelor inopinate în anul 2017 față de cele planificate constituie 56%,
acest fapt se explică prin intensificarea unor controale în urma autosesizărilor, la
depistarea neconformităților la unitățile de aprovizionare cu produse alimentare a
grădinițelor și școlilor;
 Sporirea numărului de controale planificate în anul 2017 comparativ cu anul 2016
se explică prin diminuarea numărului de controale în anul 2016 din cauza instituirii
moratoriului la controale pentru agenții economici.
Îndeplinirea programelor naționale
N/o

Denumirea programului
național

Programul naţional de
monitorizare a
reziduurilor de
pesticide şi a
conținutului de nitraţi
1. în produsele
alimentare de origine
vegetală pentru anii
2015-2020 aprobat
prin HG. Nr.567 din
16.04.2014;
Programul de
monitorizare și
supraveghere în
domeniul siguranței și
calității produselor
2. alimentare de origine
non-animală pentru
anul 2017 aprobat
prin Ordinul ANSA nr.
10 din 11.01.2017

Nr. de probe/
masuri

Nr. de
probe/

Nr. de
probe/

planificate
2017

masuri
realizate

masuri
realizate

2017

2016

Numărul
de probe
neconform
e

Numărul
de probe
neconform
e

2017

2016

418

418

521

6

59

321

321

650

21

0

Analiza cifrelor prezentate în tabel:
 Nivelul de îndeplinire a programelor naționale pentru anul 2017 a fost de 100%;
 Una din tendințe și necesități este lărgirea spectrului de investigații de laborator,
care nu a fost posibil nici în a.2017 și posibil nici în a.2018 din motivul spectrului
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limitat de investigații ale laboratoarelor naționale. Ca urmare a acestor limitări nu pot
fi extins numărul și spectrul programelor naționale cît și varietatea lor;
 În urma încercărilor de laborator efectuate pe parcursul anului 2017, din totalul de
739 de probe testate conform celor 2 programe, s-au depistat 27 de probe
neconforme. Ponderea neconformităților din numărul total de prelevări la conținutul
de nitrați și reziduurile de pesticide constituie 1,43% comparativ cu 11,32% în 2016.
Cuantumul neconformităților la conținutul de nitrați este de 1,19%; la conținutul de
reziduuri de pesticide -0,23% în 2017 comparativ cu 10,37% nitrați și 0,95% reziduuri în 2016.
Natura neconformităților în probele prelevate este următoarea:
În 5 probe se atestă un conținut de nitrați majorat: vinete, ridiche, varză, sfeclă roșie;
În 1 probă se atestă un conținut majorat de reziduuri de pesticide: Oxamyl în salata
proaspătă;
În 17 probe s-a identificat un grad mai mic al acidității (pîinii albe de calitate
superioară);
În 4 probe de băuturi răcoritoare carbogazoase s-a depistat un conținut ridicat de
îndulcitori (ciclamat).
O diminuare considerabilă a numărului de neconformități atât la conținutul de nitrați cât și
la conținutul de reziduuri de pesticide a avut loc în urma intensificării controlului de
laborator asupra grupului de legume de risc - rădăcinoasele ( sfecla roșie, morcovul,
ridichea neagră, cartofii etc.,) care a constituit - 75% din numărul de neconformități la
conținutul de nitrați în 2016.
Cauza principală a neconformităților admise la conținutul de nitrați o constituie
nerespectarea asolamentului și utilizarea necontrolată a fertilizanților în special de origine
organică. Una din măsurile de monitorizare a conținutului de nitrați în legume și chiar în sol
(apa pentru irigare) este instituirea autocontrolului de către crescătorii de legume, care în
majoritatea cazurilor este neglijată.
Date privind rezultatele analizei probelor la conținutul de nitrați și reziduurile de pesticide
sunt prezentate în anexa nr.4.
Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor
N/o

Acțiuni/Măsuri întreprinse

Nr. în 2017

1

Acte de control întocmite

1269

2.

Prescripții emise

343

3.

Procese verbale de sancționare

16

4.

Suspendare activității

-

Analiza acțiunilor întreprinse
Tipurile de acțiuni:
Cu scop de sancționare
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Măsurile întreprinse în urma neconformităților depistate au fost conform Art. 30 al Legii nr.
50 din 28.03.2013 „Cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu
legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi
de bunăstare a animalelor":
 Au fost retrase, nimicite sau utilizate în alte scopuri în jur de 53 de tone de produse
alimentare;
 Au fost elaborate 28 de acte de control și 5 prescripții privind programele oficiale;
 În cazul neconformităților depistate la produse de import: au fost înaintate
suplimentar demersuri cu privire la monitorizarea fiecărui lot importat de la
producătorul a cărui lot a fost neconform;
 În cazul agenților economici la care au fost depistate neconformități au fost
monitorizate toate loturile acestora înainte de a fi plasate pe piață cu eliberarea
certificatului de inofensivitate care vor continua să fie monitorizate și în anul 2018.
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control
 Pe parcursul anului inspectorii responsabili de prelevarea probelor au fost instruiți în
vederea implementării:
PG ”Acțiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme”,
PS ”Prelevarea probelor pentru controlul conținutului de nitrați în produsele
alimentare de origine vegetală”, inclusiv metodele de prelevare, locul prelevării,
codificarea probelor, ambalarea probelor.
Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
 Agenția a organizat briefing-uri de presă, participări la emisiuni TV cu dezbateri,
publicații în ziare în scopul sensibilizării publicului asupra produselor neconforme.
În urma implementării programelor au fost efectuate următoare activități de îmbunătățire:
 Au fost mărite numărul de probe cu risc sporit, produsele la care nu au fost
înregistrate depășiri au fost micșorate sau excluse;
 Ca urmare a unei evaluări, programul a fost suplinit cu produse noi, s-a mărit
numărul de substanțe active a reziduurilor de pesticide.
În urma monitorizării inofensivității și calității produselor de origine non-animală și evaluării
categoriilor de produse cu risc sporit, se identifică necesitatea lărgirii spectrului de
investigații atât la compartimentul investigații multireziduale cât și calitate, a apărut
necesitatea stringentă de prestații de servicii de laborator corespunzătoare, care poate fi
rezolvată prin dezvoltarea și modernizarea laboratoarelor ANSA și a rețelei naționale de
laboratoare. Luând în considerație factorul de durată, în perioada de modernizare ar, fi
bine de apelat la laboratoarele acreditate în domeniu din afara țării.
Acțiuni prioritare pentru anul 2018:
 În anul 2018 numărul de unități înregistrate va crește în urma modificărilor efectuate
în legislația națională care reglementează obligativitate înregistrărilor oficiale a
operatorilor din lanțul alimentar, respectiv programul de control oficial trebuie alineat
la această schimbare;
 În anul 2018 va fi elaborată și implementată procedura planificării
inspecțiilor/controalelor în baza analizei riscului, ceea ce va eficientiza activitatea
inspectorilor din teritoriu.
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2.7 Sistemul de control al unităților de comerț și alimentație publică
Raportarea controalelor
Rezultatele controalelor oficiale
Număr
unități
2017

18467

Număr
unități
2016

10439

Controale

Controale

Controale efectuate

Efectuate
(planificate)

Efectuate

(inopinate)
2017

2017

(planificate)
2016

6628

2910

8344

Controale
efectuate
(inopinate)
2016

3051

Analiza cifrelor prezentate în tabel
 Creşterea numărului de agenţi economici din domeniul comerţului şi alimentaţie
publică în perioada anului 2017 față de anul 2016 cca cu 76 %, se explică prin
modificările operate în cadrul legislativ, prin simplificarea procedurilor de lansare a
activităţilor de comerţ, ceea ce a motivat agenții economici de a iniţia activitatea de
comercializare a produselor şi prestarea serviciilor de comerţ şi alimentaţie publică;
 Numărul de controale planificate a crescut cu 56 % şi cu 63 % cele inopinate în
comparaţie cu anul 2016. Această creştere este rezultatul moratoriului instituit
asupra controlului de stat în perioada 01.04.-01.10.2016 prin Legea nr. 18 din
04.03.2016. (analiza nu este relevantă);
 Procentul controalelor inopinate în domeniu pentru anul 2017, față de cele
planificate este cu cca 126% , care se datorește faptului, că în perioada martie aprilie 2017, în urma elaborării Ordinului comun între ANSA/MS nr. 14/186 din
07.03.2017 Cu privire la evaluarea respectării legislației sanitare şi pentru siguranţa
alimentelor in instituţiile de educaţie timpurie şi de învățământ primar, gimnazial şi
liceal, s-au efectuat 2660 de controale la blocuri alimentare din cadrul instituțiilor de
învățământ preșcolar, primar și secundar;
Concomitent, în perioada august-septembrie, 2017 în baza Dispoziţiei nr. 07/1-3-43
din 04.08.2017 privind pregătirea blocurilor alimentare din instituţiile de educaţie
timpurie şi de învăţământ primar, gimnazial şi liceal pentru anul de învăţământ 20172018, urmare au fost efectuate 2371 controale oficiale.
Analiza neconformităților
În cadrul efectuării controalelor oficiale la unitățile din domeniul comerțului și alimentației
publice s-au depistat neconformități de ordin sanitar-veterinar.
În special în cadrul efectuării controalelor la blocurile alimentare din cadrul instituțiilor
educaționale s-au depistat:
 Sectoarele şi suprafeţele de producere sunt menţinute în stare de uzură, ce
afectează procesul de igienizare şi menţinerea acestora într-o stare sanitară
corespunzătoare;
 Dotarea insuficientă cu utilaj tehnologic şi frigorific, ce ar asigura păstrarea
corespunzătoare a produselor alimentare şi desfăşurarea corectă a procesului
tehnologic de preparare a bucatelor. La moment, fluxul tehnologic fiind asigurat
necorespunzător, ceea ce ar putea afecta siguranţa bucatelor pregătite;
 Lipsa unui sistem de ventilare corespunzător;
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Prezenţa ustensilelor şi utilajului în stare de uzură avansată;
În unele blocuri alimentare activează un număr insuficient de personal calificat,
implicat în procesul tehnologic, inclusiv, numărul redus de personal medical,
responsabil de supravegherea procesului tehnologic;
Lipsa sistemului de apeduct şi sistemului de canalizare.

Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor
N/o

Acțiuni/Măsuri întreprinse

Nr. în 2017

Nr. în 2016

1.

Prescripții emise

4525

2255

2.

Procese verbale de sancționare

685

100

3.

Suspendare activității

-

-

Analiza cifrelor prezentate în tabel:
Numărul mare de prescripții emise și procese verbale de sancționare aplicate în anul 2017
este explicat prin controloarele inițiate în domeniul alimentației publice.
Tipurile de acțiuni:
Acțiuni de sancționare
Urmare a controalelor efectuate la instituţiile de educaţie timpurie şi de învățământ primar,
gimnazial şi liceal, s-au întocmit 2662 de fişe de evaluare, 1320 de prescripţii şi
recomandări cu stabilirea termenilor de remediere a neconformităţilor depistate, precum şi
19 procese verbale cu privire la contravenţiile administrative. Prescripţiile au fost
prezentate managerilor instituţiilor în scopul aplicării măsurilor de înlăturare a
neconformităților depistate.
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control.
 În vederea optimizării eforturilor de colaborare în domeniul siguranței alimentelor și
delimitării funcțiilor a fost încheiat Ordin comun de colaborare ANSA/MS nr. 14/186
din 07.03.2017 Cu privire la evaluarea respectării legislației sanitare şi pentru
siguranţa alimentelor in instituţiile de educaţie timpurie şi de învățământ primar,
gimnazial şi liceal, cu stabilirea responsabilităţilor privind siguranţa alimentelor în
controlul oficial pe tot lanțul alimentar şi prevenirea riscurilor legate de siguranţa
alimentelor în unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar;
 Au fost elaborate rapoarte comune cu Centre de Sănătate Publică teritoriale,
semnate de către Şefii Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa alimentelor,
preşedinţii Consiliilor de Sănătate Publică raionale/municipale, managerii direcţiilor
de învăţământ şi prezentate Consiliilor raionale/municipale pentru examinare şi
luarea deciziilor pentru îmbunătăţirea activităţii blocurilor alimentare din cadrul
instituţiilor de învăţământ şi organizarea alimentaţiei sănătoase a copiilor;
 Pentru a optimiza acţiunile inspectorilor STSA în cazul apariţiei toxiinfecţiilor
alimentare a fost elaborată şi aprobată prin Ordinul ANSA nr. 8 din 11.01.2017
Procedura specifică cu privire „Supravegherea şi monitorizarea cazurilor de
toxiinfecţii alimentare”.
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Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
 S-au efectuat 4 instruiri:
- Cu agenţi economici din domeniul alimentar cu tematicile privind Regulile generale de igiena produselor
alimentare, aprobate prin HG 412 din 25.05.2010; Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior;
- Cu distribuitorii produselor alimentare în unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar „Cerinţe privind
certificarea corectă a produselor alimentare, precum şi metodologia de aplicare a actelor normative şi
legislative în vigoare”;
- Cu reprezentanţii Direcţiei Generale Educaţiei, Tineret şi Sport responsabili de organizarea licitaţiilor şi
alimentaţiei produselor alimentare „Cerinţe faţă de produse alimentare şi servicii de alimentare, pentru
instituțiile de învăţământ şcolar şi preşcolar ”;
- Cu beneficiarii responsabili de odihna copiilor din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul
învățământului cu tematica „Organizarea odihnei de vară pentru copii şi adolescenţi în sezonul estival 2016 ”.

 S-au elaborat și aprobat prin Ordinul nr. 182 din 05.06.2017 „Ghidul pentru agenţii
economici din domeniul comerţului şi alimentaţiei publice la etapa obţinerii
autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare”, care a fost modificat și prin ordinul nr.
449 din 29.12.2017 au fost aprobate „Ghidul pentru operatorii economici din
domeniul comerţului produselor alimentare”; şi ”Ghidului pentru operatorii economici
din domeniul alimentaţiei publice”;
 Au fost organizate de către STSA campanii de informare și conștientizare a
consumatorilor privind regulile și cerințele față de procurarea, prepararea, păstrarea
și consumul produselor alimentare (au fost plasate în presă 30 de articole și s-a
participat la 15 emisiuni televizate).
Acțiuni prioritare pentru anul 2018


Elaborarea și implementarea Procedurii specifice privind categorizarea agenților
economici din sectorul alimentar și planificarea inspecțiilor în analizei riscului;



Elaborarea și implementarea Ghidului privind informarea consumatorilor pentru
siguranța produselor de origine animală şi non animală, privind modalitățile de
prevenire a toxiinfecțiilor.

Date privind examinarea petițiilor
Indicatorul

Informaţia

Au fost elaborate proceduri
de examinare a sesizărilor în cadrul
ANSA

A fost elaborată PG – 16/01 Procedura
Generală „Privind modul de înregistrare și
examinare a petițiilor”

Numărul sesizărilor examinate
perioada 2017

La aparatul central ANSA conform registrului în
perioada anului 2017 au parvenit 1542
petiţii/sesizări.
Inclusiv trimestrul I - 272, trimestrul II – 480,
trimestrul III – 583. Trimestrul IV – 207;
Pe domeniul comerţ şi alimentaţie publică 332

Numărul de petiţii readresate altor
instituţii

La nivel central - 21

Numărul de petiţii examinate prin
desfăşurarea controlului

Circa 70%
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Personalul împuternicit să examineze
sesizări în subdiviziunile teritoriale

Inspectorii din cadrul subdiviziunilor teritoriale

Răspunsurile oferite consumatorilor în
timp de 30 de zile și cele pentru 30 de
zile/perioada examinării a fost extinsă

Pentru circa 90% din sesizările înregistrate,
răspunsurile au fost transmise în termen de 30
zile.

conform fişelor de post

2.8 Sistemul de control al medicamentelor de uz veterinar
Baza legală pentru efectuarea controlului oficial asupra medicamentelor de uz veterinar î-l
constituie Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar–veterinară,capitolul IX
“Cerinţele sanitar-veterinare privind protecţia şi asigurarea bunăstării animalelor şi cele
privind produsele medicinale veterinare”.
Raportarea controalelor oficiale
Rezultatul controalelor oficiale
Tipul unității

Număr
unități
2017

Număr
unități
2016

Controale
Efectuate
(planificate)
2017

Controale
Efectuate
(planificate)
2016

Controale
efectuate
(inopinate)
2017

1.

Farmacii veterinare

8

8

8

3

2

2.

Puncte
farmaceutice
veterinare

268

244

405

160

95

3.

Depozite
farmaceutice

41

43

34

15

4

4.

Fabrici de
producere a
medicamentului de
uz veterinar

8

8

8

-

-

5.

Clinici veterinare

9

9

1

2

-

6.

Cabinete veterinare

341

341

236

9

6

Total

675

653

692

189

107

N/o

Analiza cifrelor prezentate în tabel:
 Pe parcursul anului 2017, inspectorii din subdiviziunile teritoriale pentru siguranța
alimentelor au efectuat controale oficiale la unitățile, care fabrică, depozitează,
distribuie, comercializează și utilizează produse farmaceutice de uz veterinar în
număr de 692 controale, din totalul controalelor planificate pentru anul 2017 în
număr de 675, gradul de realizare fiind de 100 %;
 În baza analizei de risc au fost realizate controalele inopinate, acestea fiind realizate
în majoritatea situaţiilor ca urmare a unor sesizări sau notificări primite din partea
consumatorilor și deținătorilor de animale;
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 Numărul operatorilor în 2017 s-a mărit deoarece tendința în economia de piață este
să fie mai aproape de consumator. Punctele farmaceutice veterinare noi s-au
deschis în zone unde există o concentrație mai mare de animale/păsări;
 Compararea cu 2016 nu e relevantă reieșind din moratoriului asupra controlului de
stat pentru perioada 04.03.2016-01.10.2016, emis prin Legea nr. 18 din 04.03.2016
privind moratoriul asupra controalelor de stat.
Analiza neconformităților
Cele mai frecvent constatate neconformități au fost:





nerespectarea grupelor de acţiune la amplasarea medicamentelor pe rafturi şi la
depozitare;
eliberarea medicamentelor fără prescripţie medicală;
lipsa de certificate ce confirmă calitatea;
etichetarea necorespunzătoare a produselor farmaceutice de uz veterinar.

Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor
Acțiuni/Măsuri întreprinse

N/o

Nr. în 2017

Nr. în 2016

1.

Prescripții emise

175

53

2.

Procese verbale de sancționare

45

-

3.

Suspendare activității

-

-

Tipurile de acțiuni
De sancționare
În cazul neconformităţilor minore constatate în urma controalelor s-au acordat
avertismente, termene de remediere ale neconformităților și s-au efectuat controale
repetate, pentru a constata starea ulterioară a lucrurilor. În cazul deficienţelor majore s-au
aplicat sancţiuni contravenţionale.
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control
 Au fost organizate instruiri la 4 subiecte cu specialiştii Direcțiilor teritoriale pentru
siguranţa alimentelor, pentru dezvoltarea şi menţinerea competenţelor profesionale
la următoarele subiecte:






“ Procedura de plasare pe piață a produselor farmaceutice de uz veterinar”;
“Condițiile de păstrare și utilizare a produselor farmaceutice de uz veterinar”;
“Acțiuni întreprinse în urma depistării neconformităților a produselor farmaceutice de uz veterinar în
conformitate cu noile prevederi ale Codului Contravențional”.
“Controlul oficial al unităților care fabrică medicamente de uz veterinar”.
A fost elaborat ,,Ghidul privind utilizarea prudentă a antimicrobienilor în medicina veterinară”si
distribuit medicilor veterinari oficiali, medicilor veterinari de liberă practică, agenților economici ce
activează în sectorul zootehnic.

 De la nivelul central al Agenției au fost efectuate 12 evaluări a activităților STSA și
calitatea controalelor realizate de inspectorii teritoriali.
Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
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 Au fost realizate instruiri pentru agenți economici în domeniul activităţii farmaceutice
precum şi medici veterinari de liberă practică;
 Specialiştii cu atribuții de control în domeniul farmaceutic veterinar din cadrul STSA,
au convocat mai multe ședințe de informare privind modificările cadrului legal actual,
au acordat consultanță diverșilor operatori cu activități în acest sector;
 În scopul executării obiectivului de informare și școlarizare a sectorului privat
(fabricanți, distribuitori și comercianți medicamente de uz veterinar, unități ce
practică asistență veterinară, crescători profesioniști de animale etc.) ce operează
cu antibiotice;
 A fost elaborat un ghid privind utilizarea prudentă a antimicrobienilor în medicina
veterinară;
 Au fost elaborate, editate şi repartizate materiale informative:
-

6 postere,
2 pliante,
2 buletine informative ( pentru grupuri ţintă (DRSA/Municipale, medici veterinari de liberă
practică, farmacişti, deţinători de ferme şi proprietari de animale),
1 comunicat de presă care a fost publicat pe site-ul ANSA,

 A fost organizată o conferinţa de presă cu mass-media privind fenomenul de
rezistenţă la antibiotice (ANSA, MS, CNSP, agenţiile de presă);
 La nivel de subdiviziuni teritoriale au realizat activităţi de informare, comunicare şi
sensibilizare a populaţiei privind rezistenţa la antibiotice şi prevenirea infecţiilor,
inclusiv prin:
-

Discuţii publice în instituţii de învăţămînt - 27;
Informare în primăriile raionale - 30;
Informarea crescătorilor de animale - 29;
Seminare, şedinţe cu medicii veterinari, agenţi economici, crescători de animale ş.a.- 9
Distribuirea materialelor informative - 10;

Priorităţile pentru anul 2018

Eficientizarea inspecțiilor realizate de către STSA asupra unităților autorizate din
domeniul farmaceutic de uz veterinar.

Identificarea posibilității îmbunătățirii controlului asupra importului, producerii şi
comercializării produselor farmaceutice de uz veterinar.

Implementarea în totalitate a programului de farmacovigilență.

Asigurarea unui cadru normativ specific performant prin elaborarea, actualizarea
cadrului legal şi operațional în domeniul farmaceutic veterinar.

Sensibilizarea producătorilor autohtoni de produse farmaceutice de uz veterinar
pentru întrunirea cerințelor bunelor practici de producere și respectiv pregătirea pentru
certificare.

Identificarea posibilității îmbunătățirii bazei de date privind Nomenclatorul de stat al
produselor farmaceutice de uz veterinar din Moldova.
2.9 Sistemul de control al hranei pentru animale și nutriția animalelor
Baza legală pentru controlul oficial al hranei pentru animale și nutriția animalelor o
constituie Legii nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu
normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, art. 3, alin (3).
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Raportarea controalelor oficiale
Realizarea controalelor oficiale
N/o

Tipul unității

Număr
unități
2017

Număr
unități
2016

Controale
Efectuate
(planificate)
2017

Controale
Efectuate
(planificate)
2016

Controale
efectuate
(inopinate)
2017

Fabrici de
1 nutrețuri
combinate (FNC)
Malaxoare de pe
2 lîngă ferme

35

35

35

22

2

170

169

170

64

6

3 Depozite de
furaje

101

101

101

41

3

4 Magazine de
furaje

29

29

29

8

-

5 Unități de
transport furaje

13

13

13

-

-

118

119

31

4

465

467

166

15

6 Magazine cu
119
hrana p/u animale
467
TOTAL
Analiza cifrelor prezentate în tabel

 În anul 2016 din totalul de 166 controale efectuate au fost întocmite 48 prescripții
cea ce constituie 29%. Din totalul de 467 controale efectuate în 2017 au fost
întocmite 97 prescripții cea ce constituie 21%. Numărul neconformităților s-a
micșorat urmare instruirilor petrecute cu operatorii din domeniu;
 Controalele oficiale asupra unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei
pentru animale (fabrică, depozitează, distribuie, comercializează și utilizează) au
fost efectuate de către inspectorii STSA în număr total de 467 controale, din totalul
controalelor planificate pentru anul 2017 în număr de 467, cu gradul de realizare
fiind de 100%;
 Nerealizarea controalelor oficiale pentru 2016 planificate în deplină măsură s-a
datorat faptului instituirii moratoriului asupra controlului de stat pentru perioada
04.03.2016-01.10.2016, emis prin Legea nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul
asupra controalelor de stat;
 Controalele inopinate pe parcursul anului 2017 au fost efectuate în urma sesizărilor
parvenite de la agenți economici pe domeniu;
 In anul 2017 de către inspectorii STSA la solicitarea operatorilor au fost autorizate
un malaxor și un magazin cu hrană p/u animale.
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Realizarea programelor naționale de monitorizare
Denumirea
programului național

Nr. de probe/
masuri

Nr. de probe/
masuri realizate

planificate
2017

2017

Nr. de
probe/
masuri
realizate

Numărul de
probe
neconforme

Numărul de
probe
neconforme

2017

2016

0

1

2016

Programul naţional
de monitorizare a
furajelor, aprobat
prin Ordinul nr.10
din 11.01.2017

711

711

796

Analiza cifrelor prezentate în tabel:
 Pentru monitorizarea inofensivității hranei pentru animale, probele au fost prelevate
și transmise la laboratoarele contractate prin intermediul inspectorilor STSA:


 Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului -135 probe;
Centrul pentru Standardizare și Experimentare a Calității Producției de conserve - 576 probe

 Gradul de executare a Programului de supraveghere a materialelor furajere pentru
anul 2017 a fost realizat la 100 %;
 În probele testate neconformități și depășiri de LMA în conformitate cu Hotărirea
Guvernului 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri, nu au fost
depistate.
Propuneri pentru anul 2018: Programul să fie completat cu prelevarea probelor de furaje
de la posturile de control sanitar – veterinare și fitosanitare.
Analiza neconformităților
Cele mai frecvente neconformități constatate:
 lipsa procedurii de autocontrol – 9 prescripții;
 lipsa dovezilor de aplicare a procedurii pentru combaterea dăunătorilor – 13
prescripții;
 lipsa locului special amenajat pentru păstrarea deratizanților – 9 prescripții;
 lipsa proceselor verbale de cercetare a apei – 2 prescripții ;
 lipsa registrului de intrare a materiei prime – 34 prescripții;
 lipsa registrului de ieșire a furajelor – 30 prescripții.
Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor
N/o

1.
2.
3.

Acțiuni/Măsuri întreprinse

Prescripții emise
Procese verbale de sancționare
Suspendare activității

Nr. în 2017

Nr. în 2016

97
-

48
-

Tipurile de acțiuni
De sancționare
În cazul neconformităţilor minore constatate în urma controalelor s-au acordat
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avertismente, termene de remediere ale neconformităților și s-au efectuat controale
repetate, pentru a constata starea ulterioară a lucrurilor.
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control
 A fost realizată conform Ordinul nr. 49 „d” din 05.05. 2017 o instruire, petrecută în 3
zone cu specialiştii Direcțiilor teritoriale pentru siguranţa alimentelor, în număr de 72
participanți pentru dezvoltarea şi menţinerea competenţelor profesionale în
domeniile specifice de activitate la subiectul “Executarea Programului strategic de
supraveghere a materialelor furajere și modalitatea prelevărilor de probe”;
 Au fost actualizate 4 fișe de evaluare pentru realizarea controlului oficial fiind aduse
în conformitate cu noile cerințe legale din domeniul furajelor.
Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
Specialiştii STSA au realizat instruiri teritoriale cu operatorii de furaje, pentru explicarea
cadrului legal în domeniu. La instruire au participat 18 operatori.
Prioritățile controlului oficial pentru anul 2018


Utilizarea expertizei internaționale pentru elaborarea condițiilor de reglementare a
preparării, plasării pe piață și utilizării nutrețurilor cu adaos de medicamente;
 Stabilirea frecvenței controalelor oficiale la unitățile ce operează cu furajele în bază
de riscuri;
 Stabilirea unei liste oficiale cu aditivi furajeri autorizați pentru import, comercializare
și utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;
 Achiziționarea și echiparea inspectorilor cu haine de protecție și instrumente pentru
prelevarea probelor.
2.10 Sistemul de control al importurilor de animale vii, plante și alimente
Baza legală a controlului oficial al importurilor animale vii, plante și alimente este prevăzut
de Legea nr. 228
din 23.09. 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina
fitosanitară, prin Capitolul VI Importul, exportul, comercializarea și utilizarea plantelor și
produselor vegetale și Legea nr. 221 nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar–
veterinară, Capitolul VIII Importul, tranzitul şi exportul mărfurilor supuse controlului sanitarveterinar de stat
Realizarea obiectivelor a avut loc prin controalele efectuate la mărfurile de import,
prelevarea probelor, instruirea inspectorilor și a operatorilor economici privind înregistrarea
în sistemul TRACES și ale activități expuse în prezentul raport.
Raportarea controalelor
Rezultatele controalelor sanitar-veterinare
Măsuri

Total de la începutul anului

Supuse controlului sanitar veterinar:
IMPORT

Lot

Tone

lot/tone

9942

144850,7

lot/cap

384

6292497

lot/buc

121

30784740

40

lot/doze
Total

173

259955242

10620

Rezultatele controalelor fitosanitare
Denumirea mărfii

Cantitatea

Material semincer

5653 tone

Material săditor

7574956 bucăți

Legume în stare proaspătă

58083 tone

Fructe în stare proaspătă

34712 tone

Hrișcă

2286 tone
267434 m3

Cherestea
Analiza cifrelor prezentate în tabel

 În conformitate cu legislația națională controlul documentar și controlul identității
asupra mărfurilor importate la punctele de trecere a frontierei de stat se efectuează
100 %. Controlul fizic al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar se efectuează
în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1408/2008 cu privire la aprobarea unor
norme sanitar-veterinare anexa nr.2 la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea
anumitor principii fundamentale de organizare a controalelor veterinare la importul și
comercializarea produselor de origine animală;
 Controlul fizic al mărfurilor supuse controlului fitosanitar se efectuează 100 %, iar
prelevarea de probe doar în cazul suspiciunilor. Astfel în 2017 inspectorii sanitariveterinari au controlat fizic peste 10620 de loturi, au prelevat 1069 de probe, au
întocmit 133 acte de reținere; au recoltat 407 de probe la produse.
Realizarea programelor naționale de monitorizare
N/o

1.

2.

3.

Denumirea programului
național

Programul de monitorizare și
supraveghere în domeniul
siguranței alimentelor pentru anul
2017(produse de import) (ordinul
ANSA 208 din 23.06.2017)
Programul de monitorizare și
supraveghere în domeniul
sănătății plantelor pentru anul
2017(produse de import) (ordinul
ANSA 119 din 03.04.2017)
Programul strategic național anual

-

Numă
rul de
probe
necon
forme
2016
-

230

-

-

1088

3

-

Nr. de
probe/
masuri
planificate
2017

Nr. de
probe/
masuri
realizate
2017

147

147

260

1215
41

Numărul
de probe
neconfor
me
2017

de prelevare a probelor la importul
produselor de origine animală
pentru anul 2017) (ordinul ANSA
261 din 26.07.2017)
Total

4.

1622

1465

3

Analiza cifrelor prezentate în tabel
 Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor
pentru anul 2017a fost realizat 100%;
 Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul sănătății plantelor pentru
anul 2017 a fost realizat 88,5%;
 Programul strategic național anual de prelevare a probelor la importul produselor de
origine animală pentru anul 2017 a fost realizat 89,5%;
 A fost depistată Salmonella Infantis în 2 probe de carne de pasăre congelată
importată din Ucraina, Salmonella Abony în 1 probă de carne de pasăre congelată
importată din Ucraina.
Analiza neconformităților
 La actele de reținere neconformitățile au fost de ordin documentar. Agenții
economici au fost preîntâmpinați despre neconformitățile depistate. După
înlăturarea neconformităților stipulate în actele de reținere mărfurile reținute au fost
validate pentru import;
 Referitor la loturile neconforme acestea au fost la :
- carne de pasăre Ucraina cu suspiciuni de Salmonella ;
- lotul de brînză cheag tare Ucraina cu depistarea grăsimi vegetale-68,86 % ;
- produse lactate Lituania cu depistarea de grăsimi vegetale – 14,59% ;
- semifabricate congelate Ucraina cu suspiciuni la Salmonella.
 În toate cazurile au fost prelevate probe cu o periodicitate de 100% de la
următoarele 10 loturi și interzicerea plasării pe piață pînă la primirea rezultatelor de
laborator.;
În urma controalelor repetate neconformități nu au fost depistate.
Acțiunile pentru asigurarea conformității operatorilor
Acțiuni/Măsuri întreprinse

N/o

Nr. actelor de reținere
Nr. de loturi neconforme
Nr. de loturi returnate

1.
2.
3.

Nr. în 2017

Nr. în 2016

133
4
5

-

Tipurile de acțiuni:
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control:
 Au fost instruiți colaboratorii posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar la
următoarele subiecte :



utilizarea SI LIMS în cadrul proiectului Sistemul informațoinal de management al laboratoarelor
(LIMS)
iinspecția la frontieră bazată pe risc;
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principiile de control la importul produselor din pește și aquacultură;
metodologia prelevării probelor și determinarea organismelor dăunătoare după simptomele
deteriorării produselor vegetale;
utilizarea Sistemului Informațional TRACES în domeniul fitosanitar.

 Lunar se petrec ședințe de lucru cu șefii și șefii adjuncți al posturilor de control
sanitar-veterinar și fitosanitar sau petrecut instruiri a operatorilor economici
importatori de produse supuse controlului sanitar veterinar în vederea utilizării
sistemului TRACES.
Date privind returul mărfurilor la import supuse controlului fitosanitar în anul 2017
Țara care a
efectuat returul

Denumirea mărfii

Țara de origine

Cantitatea

Moldova

Mărar, pătrunjel

Uzbekistan

17000kg

Date privind returul mărfurilor la import supuse controlului sanitar - veterinar în
anul 2017
Țara care a
efectuat returul

Denumirea mărfii

Țara de origine

Cantitatea

Moldova

Produse din carne

Romania

261kg

Moldova

Gelatină

Olanda

1000kg

Moldova

Porcine vii

Romania

178 capete

Moldova

Șrot de soia

Romania

102000kg

Realizarea priorităților stabilite în PNMAC în anul 2017
 A fost finalizată construcția și darea în exploatare a patru posturi de control sanitar
veterinar și fitosanitar la frontieră (Criva, Giurgiulești, Leușeni, Tudora );
 A fost implementat pe deplin sistemul TRACES pentru exportul și importul
mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar.
Priorități pentru anul 2018
Elaborarea și aprobarea Procedurilor Specifice privind importul:
- peștelui și produselor din pește;
- hranei pentru animale;
- medicamente de uz veterinar.
2.11 Sistemul de control al sănătății plantelor și a produselor de protecție a plantelor
Domeniul sănătății plantelor și carantina fitosanitară
Baza legală a controlului oficial al plantelor și al produselor vegetale și al bunurilor conexe
supuse regimului de carantină este prevăzut în Legea nr. 228 din23.09.2010 cu privire la
protecția plantelor și carantina fitosanitară, art. 2 Noțiuni “control fitosanitar”.
Realizarea programelor naționale
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Număr probe pentru laborator
Denumirea programului

Planificat
2016

Programului Național de
supraveghere și control în
domeniul sănătății plantelor
148
în anul 2017, aprobat prin
Ordin ANSA nr. 10 din
11.01.2017:

Numărul probe
pozitive

Realizat

2017

2016

232

185

2017

282

2016

3

2017

15

Informația detaliată este prezentată în anexa nr. 5
Analiza cifrelor prezentate în tabel
 Lista organismelor monitorizate și numărul de probe variază în dependență de
importanța organismului monitorizat. Astfel s-a majorat numărul de probe la material
pentru plantare care prezintă risc fitosanitar major. În așa sens s-a majorat numărul
de probe la Erwinia amylovora (focul bacterian al rozaceelor) și s-a acordat atenție
deosebită organismului Ambrosia armimisifolia (îngălbinirea aurie al vite de vie) fiind
foarte important pentru teritoriul republicii cu plantații viticole de 135 mii ha. Pentru
determinarea ariei de răspândire a gândacului vestic al rădăcinilor de porumb (
Diabrotica virgifera de L. Conte) se explică majorarea numărul de probe prelevate în
anul 2017;
 Analizând starea fitosanitară al teritoriului Republicii Moldova, precum și observările
realizate în anul 2017, pentru anul 2018 au fost propuse spre includerea în Program
de monitorizare 12 organisme relevante pentru cultura plantelor.
Inspecțiile realizate în scopul supravegherii organismelor dăunătoare plantelor
Nr d/o

Indicatorii

Unit. de
măsură

Avertizările privind starea fitosanitară
a terenului lansate
2.
Avertizările transmise la:
- agenți economici
- primarii
3.
Cercetările de traseu
4.
Observările fenologice efectuate
5.
Identificarea organismelor și
acordarea consultărilor
6.
Consultații la solicitarea cu
deplasarea în teren
Analiza cifrelor prezentate în tabel
1.

Buc.

2016

2017

1923

1956

638
540
1746
10733
5335

638
540
1662
10705
5635

2997

2349

Unit.

Mii ha
Unit.
Unit.
Unit.

 Au fost eliberate 91765 de certificate fitosanitare. Ținând cont de creșterea
volumului de exporturi în anul 2017 fața de cel 2016, numărul certificatelor
fitosanitare a crescut cu 18%;
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 Pentru optimizarea procesului de înregistrarea operatorilor implicați în lanțul
agroalimentar cu referire la produse vegetale și procesului de perfectarea
certificatelor fitosanitare în mai 2017 a fost elaborat și funcționează Sistemul
Informațional Automatizat (SIA) ”Managementul eliberării certificatelor fitosanitare”;
Tipurile de acțiuni
Pentru îmbunătățirea performanțelor structurilor de control
 schimb de experiență cu colegii din domeniul din alte state în cadrul 6 întruniri
internaționale organizate de IPPC, FAO în or. Erevan (Armenia),or. Minsc
(Belarusi), or. Herson (Ucraina), or. Inchon (Korea de Sud), or. Tbilisi(Georgia), or.
Budapesta (Ungaria);
 participarea la ședințele de lucru organizate de Proiectul TWINNING privind
modificarea cadrului legal național existent, în special textul nou al Legii nr. 228 din
23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, actualizat în
corespundere cu cadrul legal al Uniunii Europene;
 participarea la Proiectul FAO de dezvoltarea potențialului fitosanitar pentru patru
state est-Europene. Au fost organizate 4 instruiri pentru 4 zone la care au participat
85 de inspectori fitosanitari, s=a beneficiat de set de utilaje pentru prelevarea
mostrelor și expertiza primară de identificare a organismelor dăunătoare plantelor.
Pentru îmbunătățirea performanței operatorilor
 Au fost organizate 2 întruniri cu producătorii și exportatorii producției vegetale;
 A fost organizată conferința științifică-practică cu producătorii a strugurilor și
materialului de înmulțire viticol;
 A fost plasat pe pagina oficiala ANSA 6 materiale cu informație utilă pentru
deținătorii de teren, 3 pentru exportatori, precum și 2 privind analiza exporturilor și
analiza neconformităților admise în cadrul exportului din Republica Moldova a
producției vegetale;
 Reprezentanții direcției au participat la 3 emisiuni televizate privind starea
fitosanitară a teritoriului republicii și explicații pe mărginea măsurilor întreprinse de
ANSA pentru neadmiterea neconformităților la export;
 Inspectorii fitosanitari au organizat întruniri privind școlarizarea fermierilor și
exportatorilor;
 Au fost editate și repartizate publicului larg 300 mii de pliante de avertizare cu
recomandările de combatere cu organismele dăunătoare plantelor: Diabrotica
virgifera de L. Conte și Ambrosia armimisifolia;
 Au fost editate3 ediţii a câte 600 exemplare: Pronosticul răspândirii dăunătorilor și
bolilor principale a culturilor agricole; şi recomandările de combatere a acestora
difuzate producătorilor agricoli (total 1800 de exemplare).
Realizarea priorităților stabilite în PNMAC
 A fost elaborat și aprobat Planului de acțiuni privind dezvoltarea sistemului
fitosanitar pentru perioada 2016-2020;
 A fost implementat Sistemul informațional al certificatelor fitosanitare eliberate la
export.
Priorități pentru anul 2018
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Obținerea acreditării inspecției fitosanitare în conformitate cu ISO 17020;
Elaborarea procedurilor operaționale privind :

-

inspecția fitosanitară a locurilor de păstrare, depozitare și sortare a producției de origine vegetală,

controlul fitosanitar al terenurilor agricole,
Domeniul controlul produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților
Baza legală privind controlul oficial al produselor de uz fitosanitar și a fertilizantelor o
constituie legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la
fertilizanţi prevederile căreia sunt armonizate conform Directivei nr. 2009/128/CE de
stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor şi a
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare.
Acesta constă în controlul efectuat la fabricarea, importul, transportarea, depozitarea,
comercializarea şi utilizarea inofensivă pentru om, animale şi mediu, a produselor de uz
fitosanitar și fertilizanți.
Raportarea controalelor
De către direcția controlul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți (PUFF) au fost
perfectate și eliberate 2328 autorizații de import a pesticidelor și fertilizanților, ca urmare sau importat 4664 tone de pesticide și 253496 tone de fertilizanți. Constatăm o creștere
față de anul precedent a importului de pesticide cu 10%, și fertilizanții importați de agenții
economici din stînga Nistrului.
Rezultatele controalelor oficiale
Număr
unități
2017

Număr
unități
2016

Controale
Efectuate
(planificate)
2017

Controale
Efectuate
(planificate)
2016

Controale
efectuate
(inopinate)
2017

Controale
efectuate
(inopinate)
2016

2817

2817

720

861

1412

973

Analiza cifrelor prezentate în tabel:
În baza analizei riscurilor au fost planificate 747 controale, au fost realizate 720 controale
oficiale planificate cu o mică scădere față de anul 2016 din pricina lipsei de inspectori în
unele subdiviziuni teritoriale.
 Se constată o tendință de îmbunătățire a atitudinii operatorilor către respectarea
regulamentelor de gestionare a pesticidelor și fertilizanților;
 Odată cu înregistrarea noilor operatori (producători agricoli), se preconizează pe
viitor mărirea numărului de controale planificate pentru acordarea ajutorului de
încadrare a acestora în cîmpul legislativ în domeniu;
 Au fost efectuate controale inopinate și întocmite 1412 acte de inclusiv:





837 - la cererea agenților economici, pentru autorizarea depozitelor , magazinelor și
depozitelor adaptate la producătorii agricoli pentru păstrarea produselor de uz
fitosanitar și fertilizanți și pentru înregistrarea operatorilor din domeniul fitosanitar
,conform PS/FS-MSD-01/01;
398 acte în cazurile neexecutării măsurilor de combatere a obiectelor nocive la
culturile cultivate de producătorii agricoli;
177 acte la control la piețele agricole, pentru contracararea comercializării ilicite a
pesticidelor și fertilizanților.
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Realizarea programelor naționale de monitorizare a calității Produselor de Uz
Fitosanitar
Denumirea programului
național

Nr. de probe/
masuri
planificate 2017

Nr. de probe/
masuri realizate
2017

Numărul de
probe
neconforme
2017

Numărul de
probe
neconforme
2016

Programul Național de
Monitorizare a Calității
Produselor de Uz
Fitosanitar aprobat prin
Ordinul ANSA nr.5 din
09.01.2017

195

195

0

0

Analiza cifrelor prezentate în tabel
 Programul Național de Monitorizare a Calității Produselor de Uz Fitosanitar care a
fost efectuată pentru prima dată în anul 2017 a fost realizat la 100 % ;
 Nu s-au depistat pesticide neconforme.
Domeniul Control Semințe
Baza legală privind controlul oficial o constituie Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre
semințe art. 2, Noțiuni,alin. (1) control semincer – totalitate a măsurilor şi acţiunilor legate
de monitorizarea şi supravegherea procesului de producere a seminţelor, precum şi de
prelucrarea, certificarea şi comercializarea acestora.
Rezultatele controalelor oficiale

Tipul unităţii

Număr
Număr
Controale
Controale
unităţi
unităţi
Efectuate
Efectuate
înregistrat
înregistrate (planificate) (planificate)
e
2016
2017
2016
2017

Unităţile de
producere, procesare
şi comercializare a
materialului semincer
şi săditor conform
Legii 131 din
08.06.2012 privind
Controlul de Stat.

673

727

252

Controale
efectuate
(inopinate)
2017

260

174

Controale
efectuate
(inopinate)
2016

190

Inspecţiile în câmp şi certificarea seminţelor

Tipul unităţii

Unităţile de producere,
procesare şi
comercializare a

2016

2017

Suprafeţe,
sectoare seminţe
inspectate, ha
2016
2017

268

350

33210

Număr unităţi

47

59200

Cantitatea de seminţe
controlate, tone
2016

2017

74692

11000

materialului semincer şi
săditor conform Legii 68
din 05.04.2013 şi ordinului
Nr. 174 din 25.05.2017
Analiza cifrelor prezentate în tabel
 Se atestă tendinţa de creştere în anul 2017 faţă de anul 2016 a numărului de
producători de seminţe cu 31%;
 Este o creștere cu 78,3%, a suprafeţelor sectoarelor semincere inspectate;
 Au crescut cantităţile de seminţe produse şi controlate cu 47,3%.
Realizarea programelor naţionale
Denumirea programului naţional

Nr. de
probe/
măsuri
planificate
2017

Nr. de
probe/
măsuri
realizate
2017

Nr. de
probe/
măsuri
realizate
2016

Numărul
de probe
neconfor
me
2017

Numărul de
probe
neconforme
2016

Programul de monitorizare şi supraveghere în domeniul Siguranţei Alimentelor, sănătăţii
plantelor şi furajelor aprobat prin ordinal nr. 10 din 11.01.2017
calitatea seminţelor de legume

40

40

-

0

-

aprecierea gradului de hibridare a
21
21
0
seminţelor de porumb
Analiza datelor prezentate în tabel
- Nivelul de îndeplinire a programelor naţionale planificate pentru anul 2017 este
de 100%;
- În anul 2016 nu au fost planificate prelevări de probe.
Analiza neconformităților
Cele mai frecvent constatate neconformități::
- Nerespectarea tehnologiei la producerea seminţelor;
- Nerespectarea cerințelor privind izolarea în spaţiu;
- Numărul mic de plante la unitatea de suprafaţă;
- Nerespectarea cerințelor privind selecția în rezultat nu a fost formată recolta
minimă de seminţe.
Acţiunile pentru asigurarea conformităţii operatorilor
N/o

Acțiuni/Măsuri întreprinse

1. Prescripţii emise
2. Procese verbale de sancţionare
3. Au fost rebutate, ha

Nr. în 2017

Nr. în 2016

291
18
447 ha

171
7
240,5 ha

Tipurile de acțiuni
De sancționare
Au fost întocmite acte de rebut, care au fost aduse la cunoştinţa producătorilor de seminţe
sub semnătură.
Pentru îmbunătățirea performanțelor operatorilor
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Au fost aduse la cunoştinţă agenţilor economici producători de seminţe şi material
săditor procedurile şi operaţiile obligatorii de îndeplinit pentru a primi materialul
semincer şi săditor calitativ;
 Reprezentanții ANSA au participat la 10 emisiuni radio și TV;
 Au fost publicate cca. 30 articole în presa scrisă (centrală şi locală) cu referire la
tema semințe și material săditor;
De menționat că în raportul final de audit DG SANTE 2016-8813-MR este stipulat că
sistemul de producere a seminţelor, dar şi a controalelor oficiale sunt echivalente cu
cele din UE.
Propuneri pentru anul 2018 : Completarea și actualizarea procedurilor de exercitare a
controalelor (inspecţiilor) pentru diminuarea şi înlăturarea neconformităţilor pentru
îmbunătăţirea performanţelor structurilor de control.
2.12 Sistemul de control și management al laboratoarelor
Anual, pentru realizarea programelor naționale de supraveghere și monitorizare aprobate
prin ordinul Agenției, precum și a Programului Național de monitorizare a reziduurilor de
pesticide și a conținutului de nitrați în produsele de origine vegetală, sunt desemnate
laboratoarele conform criteriilor de evaluare stabilite în actele normative.
Încercările de laborator a probelor prelevate se efectuează în laboratoarele desemnate.
Desemnarea laboratoarelor se desfăşoară prin licitație publică și în baza Procedurii
operaționale ,,Desemnarea laboratoarelor care pot efectua analiza probelor prelevate în
cadrul controlului oficial privind sănătatea plantelor, siguranța alimentelor de origine
animală și non-animală și hrana pentru animale”.
Procedura prevede constituirea unei Comisii de evaluare și desemnare a laboratoarelor,
care verifică documentele laboratoarelor aplicate și ia decizia de acceptare sau de
respingere a solicitării de desemnare. Ulterior sunt emise scrisori de informarea a
laboratoarelor desemnate
Pentru anul 2017 au fost desemnate 10 laboratoare pentru realizarea programelor susnumite și anume:










ÎS.” Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului
Centrul Național de Sănătate Publică
ÎS”Centrul pentru Standardizarea și Experimentarea Calității Producției de Conserve”
I.S. ”Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a
Fertzilizanților”,
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară București, România
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași, România,
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timișoara, Romania,
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Romania
SRL agro.biolab.laboratory, Italia

Implementarea Programelor și planurilor este realizată prin intermediul laboratoarelor
contractate de către Agenție, care execută încercările de laborator pentru probele
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prelevate de către inspectorii
reglementărilor în vigoare.

subdiviziunilor

teritoriale/municipale,

conform

Direcția Managementul Laboratoarelor și Evaluarea Riscurilor din cadrul ANSA asigură
coordonarea transmiterii probelor și respectiv primirea rezultatelor analizelor de laborator la
laboratoarele din domeniul sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor
de origine animală şi non-animală, asigurând în acelaşi timp evaluarea riscurilor,
planificarea şi monitorizarea controlului reziduurilor, promovînd politica statului in domeniul
siguranței alimentelor. De asemenea asigura promovarea unei politici unice din perspectiva
managementului laboratoarelor şi evaluării riscului în domeniul sănătăţii animalelor,
sănătăţii plantelor şi siguranţei alimentelor de origine animală şi non-animală.
În general, sistemul de laboratoare este organizat în mod corespunzător, acoperind sfera
de activitate a ANSA, totodată capacitatea laboratoarelor de a efectua analize în
conformitate cu standardele internaționale (ISO), deoarece încă se utilizează pe larg, în
unele cazuri (analize fizico-chimice pentru produsele animale), referințe vechi (GOST),
care poate fi un obstacol pentru exportul pe piața UE. Pentru a acoperi aceste lacune si a
spori credibilitatea controalelor oficiale, ANSA are încheiate acorduri de colaborare cu o
serie de laboratoare din UE.
De asemenea, ANSA beneficiază de asistenta tehnica si financiara pentru implementarea
metodelor ISO de analiza in cadrul laboratorului republican CRDV, singurul laborator din
subordinea ANSA, – exceptînd laboratoarele din cadrul structurilor teritoriale care
realizează un număr restrâns de analize.
Gestionarea procesului de realizare a încercărilor de laborator a probelor prelevate sunt în
responsabilitatea direcţiei managementul laboratoarelor din aparatul central ANSA.
Rezultatele se colectează, sistematizează şi se fac publice.
Capitolul III. Concluzii privind performanța ANSA și acțiuni pentru sporirea eficienței
controalelor
3.1. Declarația privind performanța generală
Progresul în atingerea acțiunilor prioritare stabilite în Planul Național Multianual de Control
(capitolul 7) pentru anii 2016-2020:
 Elaborarea unui document de dezvoltare strategică a Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor
A fost aprobată Strategia în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022 prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1150 din 20.12.2017.


Obținerea acreditării pentru organismul de inspecție la standardul ISO 17020, la
început pe domeniul fito-sanitar
Activitatea este în proces de realizare, va continua în 2018.
 Sporirea nivelului de profesionalism al inspectorilor implicați în controlul oficial
Programul de instruiri a fost realizat - instruiți 909 specialiști , inclusiv 718 inspectori
Instruirea personalului referitor la:
- Prevederile legislației;
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- Procedurilor generale și specifice;
- Referitor la SI LIMS și TRACES;
Au fost organizat schimb de experiență cu reprezentanții autorităților din alte țări în
domeniul siguranței alimentelor.


Implementarea strategiei privind laboratoarele, care prevede reconstrucția
laboratoarelor, asigurarea cu echipamentul și consumabilele necesare și obținerea
acreditării acestora
A fost finalizată reconstrucția laboratorului din mun. Bălți, Laboratorul diagnostic
Sănătatea animală din cadrul CRDV acreditat de ONA din România, RENAR pentru 5
metode


Asigurarea unui nivel înalt de biosecuritate la exploatațiile de animale, în special
pentru Influenza Aviară și Pesta Porcină Africană.
Pe parcursul anilor 2016- 2017 s-a urmărit implementarea la nivelul exploataților de
animale a cerințelor de biosecuritate în conformitate în Ordinul ANSA nr. 165 din
09.07.2014 cu privire la aprobarea unor norme.
Totodată a fost aprobată
Procedură specifică privind respectarea cerințelor de
biosecuritate în exploatațiile de pui pentru carne.
S-au fost organizate 8 seminare pe tematica cerințelor de biosecuritate la care au
participat atît medicii veterinar oficiali și reprezentanți ai fermelor implicați in producere în
total 215 persoane. Ca urmare a acțiunilor întreprinse în jur de 75 % din exploatațiile
autorizate sanitar veterinare au elaborate propriile planuri de biosecuritate.


Sporirea nivelului de sănătate ale animalelor și obținerea unei scăderi a cazurilor de
boli cu 50 %
În anul 2016 și 2017 au fost înregistrate pentru prima dată 7 focare de PPA.
Totodată situația epizootică a devenit mai favorabilă datorită măsurilor veterinare generale
și special aplicate (vaccinarea animalelor contra antraxului PPC, vaccinarea faunei
sălbatice contra rabiei etc.) înregistrîdu-se o diminuare de aproximativ 34% comparativ cu
anul 2015. De menționat că proprietarii de animale au devenit mai responsabili privind
notificarea cazurilor de îmbolnăvire a animalelor, fapt determinant în controlul precoce al
bolilor.


Ameliorarea și eficientizarea controlului oficial prin elaborarea și actualizarea cadrului
operațional și de reglementare, în domeniul siguranței alimentelor, igienei și expertizei
produselor alimentare.
În anul 2017 au fost ajustate și modificate 5 proceduri operaționale și elaborate 22 de
proceduri prezentate în anexa nr.6


Stabilirea unui sistem de actualizare permanentă a listelor unităților autorizate de
procesare a alimentelor de origine animală
Lista unităților autorizate se actualizează permanent și este plasată pe pagina web.
ansa.gov.md
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Darea în exploatare a patru posturi de control sanitar veterinar și fitosanitar la frontieră
și operarea acestora în conformitate cu legislația națională.
În anul 2017 au fost date în exploatare 4 posturi de control la frontieră Criva, Leușeni,
Tudora și Giurgiulești cu suportul Băncii Mondiale prin Proiectul Agricultura Competitivă
(MAC-P).
3.2. Rezultatele auditul intern de profil
Serviciul Audit de profil în decursul anului 2017 are efectuate 12 misiuni de audit din care 7
misiuni de audit conform Programului anual de audit aprobat prin ord.43 din 03/02/17 și 5
misiuni de audit ad-hoc. Pe parcursul anului 2017 au avut loc 45 de verificări la nivel de
STSA. În total, în rezultatul misiunilor de audit efectuate în anul 2017 au fost formulate și
oferite 121 de recomandări comparativ cu 91 de recomandări înaintate în anul 2016.
Recomandările sunt orientate atât spre corectarea, remedierea situațiilor existente, cât și
spre prevenirea unor eventuale situații de risc. Toate rapoartele de audit au fost prezentate
Directorului general ANSA și managerilor unităților implicate în procesele auditate. Toate
recomandările oferite în cadrul misiunilor de audit efectuate în perioada de raportare au
fost acceptate de către managementul operațional. Recomandările acceptate au fost
cuprinse în planuri de acțiuni, stabilindu-se măsuri concrete, termenii și responsabili pentru
implementare.
Audite planificate efectuate de către Serviciul audit de profil în anul 2017
1. AUDIT nr.01 din 28/02/2017 ”Evaluarea implementării Programului național de
control a Salmonelei în efectivele de păsări”
2. AUDIT nr.02 din 29/04/2017 ,,Evaluarea activității inspectorilor din domeniul controlul
produselor de uz fitosanitar și fertilizanți”
3. AUDIT nr. 03 ,,Implementarea cerințelor sanitar-veterinare referitor la subprodusele
de origine animală nedestinate consumului uman.
4. AUDIT nr. 04 din 31/05/2017 ”Evaluarea sistemului de control oficial al cărnii roșii la
abator/centre de tăiere”
5. AUDIT nr. 05 din 25/07/2017 ”Evaluarea sistemului de control oficial privind siguranța
peștelui viu”
6. AUDIT nr. 06 din 06/10/2017 ,,Evaluarea sistemului de control oficial în unitățile de
alimentație publică”
7. AUDIT nr. 07 din 06/10/2017 ,,Evaluarea sistemului de control oficial din domeniul
cărnii de pasăre și ouălor de consum”
Total ieșiri în urma auditurilor planificate - 35 (STSA)
Audite ad –hoc efectuate de către Serviciul audit de profil în anul 2017
8. Evaluarea sistemului managerial, financiar, sănătatea animalelor, sănătatea
plantelor, siguranța alimentelor în cadrul STSA Cahul, STSA Taraclia
9. Evaluarea sistemului managerial, financiar, sănătatea animalelor, sănătatea
plantelor, siguranța alimentelor în cadrul STSA Rezina
10. Evaluarea respectării procedurii de eliberare a certificatelor fitosanitare la
exportul produselor de origine vegetală în cadrul STSA Criuleni.
11. Verificarea și evaluarea procesului de înregistrare a produselor farmaceutice
de uz veterinar
12. Evaluarea sistemului de control oficial al Pestei Porcine Africane
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Total ieșiri în urma auditurilor ad- hoc -

10 (STSA)

În urma unor rapoarte de audit a fost sesizată Comisia disciplinară ANSA
Numărul recomandărilor înaintate în urma auditurilor efectuate în 2017
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Acțiunile întreprinse de către unitățile auditate în vederea implementării recomandărilor de
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3.3. Sistemul de management al calității conform standardului ISO 17020
Acquis-ul comunitar în domeniul controlului intern/managerial recomandă pentru
implementare cerinţele, care se conţin în standardele cu privire la sistemele de
management ISO 9001 și ISO 17020 acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea
Europeană.
În acest context, în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial în ANSA pe baza
standardului ISO 17020 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor
tipuri de organisme care efectuează inspecții”, Directorul General ANSA a emis ordinul
nr.100 din 26.07.2013 prin care a fost creat grupul de lucru pentru proiectarea,
elaborarea si implementarea Sistemului de Management al Calităţii, iar la 26 octombrie
2013 sunt aprobate prin ordin “Etapele de elaborare si implementare a sistemului de
control intern/managerial la nivelul Autorității ANSA – bazat pe principiile Sistemului de
Management al Calității (SMC) conform cerințelor standardului ISO 17020”.
Direcţia Controlul calității şi sisteme de calitate din ANSA este responsabilă de proiectarea,
implementarea sistemului de management al calității si de gestionarea sistemului
implementat pentru a se asigura că cerințele sistemului sunt înțelese, aplicate şi
menținute
Pentru îndeplinirea funcțiilor prescrise în PNMAC pentru anul 2017 s-au efectuat
următoarele acțiuni:
 Pe parcursul anului 2017 au fost examinate și coordonate 23 proceduri.;
 Au fost elaborate Procedurile specifice:
-

Verificarea trasabilității produselor alimentare”
Certificarea produselor de origine animală destinate exportului.

 A fost creată Lista centralizatoare a documentației sistemului de management (121
proceduri);
 A fost creat un sistem de evidență a înregistrărilor sistemului de management.;
 S-au efectuat vizite în comun cu proiectul GIZ la 11 Subdiviziuni teritoriale ANSA,
după care s-a întocmit Raportul de monitorizare;
 Au fost revizuite și actualizate 5 proceduri. Toate procedurile elaborate în anul 2017
(23) au fost difuzate STSA.
 A fost elaborat Manualul Calității elaborat și aprobat in data de 29.09.2017.
Au fost organizate 2 instruiri pentru responsabilii pe calitate desemnați în subdiviziunile
aparatului central și teritorial ANSA, precum si pentru șefii de subdiviziuni. Prima instruire a
avut loc în perioada 24-25 mai 2017 la care au fost prezenți 80 participanți cu tematica ”
Cerinţele şi beneficiile acreditării ANSA la conformitate cu ISO 17020”, Cerinţele ISO
17020. Politica în domeniul calității și angajamentul conducerii.
3.4 Comunicarea cu presa
Transparența activității ANSA este asigurată de serviciul mass-media care utilizează
diferite forme de comunicare: pagina web, material publicate, participarea reprezentanților
ANSA la emisiuni radio și TV, conferințe de presă, etc.
În anul 2017 pe pagina WEB a agenției au fost publicate materiale care cuprind un spectru
larg de domenii, cum ar fi informarea publicului, instruiri ale personalului, colaborări
naționale și internaționale între diferite instituții, țări, organisme internaționale, conlucrarea,
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informarea și pregătirea agenților economici specializați în producerea, comercializarea,
păstrarea etc. a produselor alimentare.
De asemenea, prin materialele publicate s-a adus la cunoștință publicului despre
activitatea ANSA în general, încălcările comise de diferite părți (agenți economici,
consumatori) și consecințele și pericolele la care se supun.
Materialele publicate au ca subiect informarea populației în diverse domenii, cum ar fi:
rezultatele examenelor de laborator în domeniul siguranței alimentare, alimentația în
grădinițe și școli, despre salmoneloză, pesta porcină, starea epidemiologica din țară și
regiune, despre riscurile la care se supun consumatorii atunci cînd procură produse
alimentare din locuri neautorizate, despre necesitatea unor condiții speciale pentru
păstrarea produselor alimentare în perioada estivală, depistarea produselor neconforme
etc.
Astfel, din totalul de materiale 10 s-au referit nemijlocit la domeniul Sănătatea și
bunăstarea animalelor. Printre subiectele reflectate:






Rezultatele Seminarului Internaţional Zonal de instruire a coordonatorilor naţionali pe segmentul
bunăstării animalelor,
consfătuire la nivel republican în problema prevenirii Pestei Porcine Africane;
Referitor la lichidarea La Brătuşeni, Edineţ a ultimul focar de pestă porcină africană;
Subiectul privind problema procesării deșeurilor de origine animală;
Referitor la acreditarea laboratorului din cadrul CRDV pentru testarea la cele mai frecvente boli ale
animalelor.

Materialele publicate cu referire la siguranța alimentelor (9 informații) au constituit
informații
referitor la activitățile și acțiunile ANSA
în rezultatul depistării unor
neconformități la întreprinderi de prelucrare a cărnii, peștelui. au fost abordate problemele
privind siguranța alimentelor pentru copii.
Referitor la sănătatea și protecția plantelor au fost publicate 3 materiale despre
neconformitățile depistate în comerțul pesticidelor, îngrășămintelor minerale și a
semințelor.
A fost asigurată transparență rezultatelor proiectelor de asistență TWINNING,
colaborării la nivel de autorități cît și activitatea în teritoriu.
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3.5 Cooperare internațională

În scopul consolidării capacităților instituționale, în anul 2017 ANSA a beneficiat de un șir
de proiecte de asistență.
ANSA beneficiază de asistența externă a 7 proiecte, inclusiv 4 aflate în derulare cu un
buget total de 4 100 000 euro.
În anul 2017 și-au încheiat activitatea 3 proiecte de asistență externă prevăzute cu un
buget total de aproximativ 2 730 000 euro: proiectul bilateral: „Întărirea capacității
instituționale a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor” (100 000 euro) și proiectul
„Reducerea riscurilor asociate cu deșeurile periculoase de la poligonul Cișmichioi” (aprox.
630 000 euro).
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Proiectul suedez „Îmbunătățirea Siguranței Alimentelor în Moldova” (aprox. 2 000 000
euro) a fost suspendat după un an de activitate (9 ianuarie 2018).
Descrierea succintă a proiectelor:
Proiectul TWINNING „Suport pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”
finanțat de Uniunea Europeană și implementat de consorţiul: Serviciul Alimentar și
Veterinar de Stat al Republicii Lituania, Serviciul Alimentar și Veterinar al Republicii Letonia și
Consiliul Suedez al Agriculturii.
Perioada de implementare: 2016 – 2018
Principalele componente/ obiective: Obiectivul general al proiectului este de a spori potențialul
comercial și de export al lanțului agroindustrial în Republica Moldova în conformitate cu
standardele Uniunii Europene și cerințele tehnice ale Zonei de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător (ZLSAC).
Principalele realizări:





Au fost revizuite 65 de acte legislative;
A fost revizuită Strategia privind siguranța alimentelor 2016-2020;
A fost revizuită și îmbunătățită Strategia de informare publică;
Efectuate a 2 vizite de studiu în Republica Lituania.

Proiectul „Îmbunătățirea siguranței alimentare în Republica Moldova” implementat de către
Agenția Germană de Cooperare Internațională (GIZ) în numele Ministerului Federal al Germaniei
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ).
Perioada de implementare: 2015 – 2018
Principalele componente/ obiective: Suport Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a
Republicii Moldova în elaborarea și implementarea procedurilor pentru controlul oficial al
produselor alimentare de origine animală de-a lungul întregului lanț de producere și în conformitate
cu Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Domeniile de abordare ale proiectului:





Dezvoltarea procedurilor operaționale în conformitate cu principiile ISO 17020;
Formarea și calificarea profesională a inspectorilor;
Asigurarea calității prin audituri interne;
Implementarea recomandărilor UE;

Principalele realizări:
 26 proceduri operaționale elaborate și / sau revizuite;
 19 proceduri operaționale aprobate;
 Organizarea instruirilor privind implementarea procedurilor operaționale elaborate – 144 participanți;
 Elaborarea a 3 Planuri de biosecuritate pentru 3 companii;
 Desfășurarea a 2 monitorizări a planurilor de modernizare a întreprinderilor;
 Efectuarea unui studiu de vizită în Germania la care au participat 6 inspectori (nivel central și teritorial);
 Achiziționarea de echipamente suplimentare pentru organizarea activităților de instruire.

Proiectul „Creșterea capacității de analiză în domeniul sănătății animalelor”, implementat de
Institutul Federal de Fizică și Metrologie, Germania (PTB), Ministerului Federal al Germaniei pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ)
Perioada de implementare: 2015 – 2018
Principalele componente/ obiective: Suport în domeniul sănătății animalelor, ca parte a asigurării
calității produselor alimentare de origine animală și prevenirea răspândirii bolilor la animale: suport
în vederea acreditării metodelor de testare recunoscute la nivel internațional.
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Principalele realizări:
 Implementarea unui pre-audit de acreditare în conformitate cu ISO / IEC 17025, cu un domeniu de aplicare
de cel puțin 9 metode de testare acceptate pe plan internațional (66%);
 Realizarea unui pre-audit de acreditare care nu prezintă neconformități critice (100%);
 Este disponibil un manual complet de management al calității;
 Managerul de calitate este capabil să implementeze un audit intern în conformitate cu cerințele 17025;
Alte realizări:
 Toate secțiunile de laborator fac parte în prezent din același sistem de management al calității;
 Dezvoltarea unei strategii privind biosecuritatea și implementarea inițială a conceptului de biosecuritate
bazat pe standardele internaționale;
 Ajustări de proces (configurarea fluxului de eșantioane inter-laborator, îmbunătățirea confidențialității
datelor);
 Modernizarea echipamentelor;
 Furnizarea de consumabile de laborator (de exemplu pipete, truse de testare);
 Laboratoarele de sănătate animală au participat cu succes la realizarea a mai multor teste de proeficiență.

Proiectul „Îmbunătățirea Siguranței Alimentelor în Moldova” implementat de Consiliul Suedez
pentru Agricultură, Guvernul Regatului Suediei și finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare si
Cooperare Internațională (SIDA)
Perioada de implementare: 2016 - 2019 (suspendat la data de 09.01.2018)
Principalele componente/ obiective Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătățirea capacității
instituțională ANSA în vederea dezvoltării calității serviciilor (aliniate la standardele UE) în domeniul
fructelor și legumelor, sănătății animale, siguranței alimentelor, și îmbunătățirea managementului
strategic.
Principalele realizări:
S-au desfășurat 12 misiuni în domeniul siguranței alimentelor și sănătății animalelor și instruirea
inspectorilor de la nivel central și teritorial privind controlul calității fructelor și legumelor.
Proiectul bilateral: „Întărirea capacității instituționale a Agenției Naționale pentru Siguranța
Alimentelor” finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al României
Perioada de implementare: 2015 – 2016 (a fost încheiat în Decembrie 2017)
Principalele componente/ obiective: Instruirea de experți pentru crearea şi implementarea în
Republica Moldova a unui sistem european de asigurare a sănătății animalelor; asigurarea de kituri
pentru testarea eficienței vaccinurilor.
Principalele realizări:
 programe de supraveghere şi control, monitorizare și control al bolilor la animale inclusiv în domeniul
aplicării şi al dezvoltării unor metode de laborator.
 proiectul a asigurat finanțarea necesară achiziționării de kit-uri și reactivi necesare analizelor de laborator
pentru gripa aviară și boala de Newcastle.
 instruirea angajaților Instituției Publice Centrul Republican de Diagnostică Veterinară din R. Moldova privind
Boala Newcastle și Influenza Aviară la institutul de Diagnostic și Sănătate Animală al României, în perioada
15 – 19 mai 2017 și vizita de studiu a reprezentanților ANSA la laboratoarele județene din România, în
perioada 15 – 16 iunie 2017.

Proiectul „Reducerea riscurilor asociate cu deșeurile periculoase de la poligonul
Cișmichioi” implementat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA), Guvernul Republicii Cehe
(Compania “Dekonta”)
Perioada de implementare: 2016 – 2017
Principalele componente/ obiective: Obiectivul Proiectului este de a contribui la reducerea riscurilor
pentru mediu și populația din vecinătatea acestuia.
Realizarea în perioada 2016-2017 a unui studiu de fezabilitate la poligonul de pesticide de lângă
s.Cișmichioi, UTA Găgăuzia, în scopul evaluării situației ecologice în zonă, elaborării
recomandărilor privind gestionarea de mai departe a acestui obiect, determinării mai exacte a
cantităților și categoriilor de substanțe depozitate și estimării costurilor pentru lucrările de evacuare
și distrugere în eventualitatea realizării acestor măsuri.
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Principalele realizări:
 Elaborarea de către experții cehi a unui studiu de fezabilitate la poligonul de pesticide din satul Cișmichioi,
raionul Vulcănești, UTA Găgăuzia;
 Efectuarea de către experți a unei evaluări a riscurilor care s-a efectuat prin evaluarea stării de
contaminare, în principal cu pesticide, a poligonului de deșeuri din apropierea satului Cișmichioi

Prezentarea a 4 alternative de remediere a locației poligonului și propunerea unor soluții pentru
gestionarea în siguranță a poligonului (izolarea gropilor de deșeuri și a solului adiacent
contaminat).
Proiectul G2G “Sporirea gradului de implementare a atribuțiilor oficiale ale Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Moldova”, Regatul Olandei

Perioada de implementare: 2017 – 2019
Scop: asistență sectorială pentru experții din cadrul subdiviziunilor structurale ale ANSA.
O importanță deosebită reprezintă colaborarea ANSA cu autorități similare din alte state. De
menționat Acordul de colaborare între Ambasada Lituaniei în Republica Moldova și Serviciul
Alimentar și Veterinar de Stat al Lituaniei nr. MD2017-VB-24 privind „Sistemul oficial de
control al calității și siguranței laptelui crud ", Republica Lituania
Scop: suport tehnic, instruiri, vizite de studiu și testarea unui lot de probe de produse lactate la
Institutul Național pentru Evaluarea Riscurilor Alimentare și Veterinare din Lituania, în vederea
identificării cazurilor de falsificare.

Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P) finanțat de Banca Mondială, Fondul Global
de Mediu, Agenția Suedeză pentru Dezvoltare si Cooperare Internațională (SIDA) și
implementat de Unitatea Consolidată de Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în
domeniul Agriculturii, finanţate de Banca Mondială (UCIMPA)
Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P) prevăzut cu un buget total de 9 000 000 dolari
(2012-2017)
Perioada de implementare: 2012 – 2019
Principalele componente/ obiective: Consolidarea competitivităţii sectorului agroalimentar
al ţării prin sprijinirea procesului de modernizare a sistemului de management al siguranței
alimentare; facilitarea accesului la piaţă pentru agricultori şi de gestionare durabilă a
terenurilor.
Îmbunătățirea managementului siguranței alimentelor: crearea ajustărilor necesare în
sistemul managementului siguranţei alimentare, în conformitate cu practicile şi cerinţele
Uniunii Europene.
Principalele realizări:
- finisarea reconstrucției celor 4 puncte de control sanitar - veterinar şi fitosanitar la
frontieră: PIF Tudora, reconstrucţia şi reutilarea a patru puncte de control sanitar - veterinar
şi fitosanitar la frontierele cu Uniunea Europeană: PCF Criva, PCF Tudora, PCF
Giurgiuleşi, PCF Leuşeni;
- dotarea a 2 laboratoare pentru siguranța alimentelor la Bălți și Cahul;
- suport pentru acreditarea internaţională a 5 metode în cadrul Laboratorului „Sănătate
Animală” CRDV la RENAR, România.
ANSA a semnat contracte cu laboratoare din străinătate pentru implementarea programelor
naționale de control, printre care se numără:
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Laboratorul “SYNLAB Umweltinstitut GmbH Institut für Industrie-und Umweltanalytik”, pentru achiziţionarea
serviciilor de laborator pentru efectuarea încercărilor de laborator la parametri: Dioxine și Dioxin-like PCBs în
caviar.

În anul 2017, în baza Protocolului Sesiunii a IX-a a Comisiei mixte interguvernamentale de
colaborare economică Republica Moldova – România din 03.11.2016, au fost încheiate 4
contracte cu laboratoarele din România:
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din București
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Iași
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Constanța
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Timișoara

Ținînd cont de focarele recente de PPA, Agenția ANSA a solicitat
suportul Uniunii Europene (Direcția Generală pentru Sănătate și Siguranța Alimentelor a Comisiei
Europene - DG SANTE) în vederea identificării resurselor financiare și/sau tehnice suplimentare
pentru îmbunătățirea capacităților instituționale ale serviciilor veterinare din Moldova.
Laboratorul european de referință pentru PPA din Spania, Madrid a dotat IP CRVD cu reactivii necesari
pentru efectuarea a 1000 de teste la PCR și 264 teste pentru identificarea anticorpilor.
Înregistrarea kiturilor la IP CRDV a avut loc la data de 06 decembrie 2017.

În contextul cooperării cu Uniunea Europeană, Comisia Europeană a acordat un grant
pentru ANSA, ca sprijin pentru măsurile de protecție împotriva pestei porcine africane.
Perioada: 1 ianuarie 2017 -31 decembrie 2017
Ca suport în eforturile RM privind conformarea cu măsurile SPS WTO, ENPARD TA în cooperare cu proiectul
TWINNING No MD 12 ENPI AG 01 06 “Suport Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”, sub
patronajul Delegației UE în RM a lansat un “Studiu de pre-fezabilitate privind utilizarea Subproduselor în
Moldova” pentru a identifica mijloace de investiție în reciclare.

Perioada desfășurării Misiunii: 15.09.2017 – 31.12.2017,
Pentru a obține dreptul de a exporta carne de pasăre și ouă în UE, ANSA, de comun cu alte
instituții naționale au elaborat și remis DG SANTE un Plan de acțiuni privind exportul cărnii de
pasăre și ouă de categoria B în Uniunea Europeană pentru semestrul al II-lea 2017 – semestrul I
2019. Planul a fost aprobat prin decizia CGIE, Protocolul nr. 4 din 17 mai 2017.
ANSA a lansat procedura de coordonare a certificatelor sanitar-veterinare cu Uniunea
Europeană. În conformitate cu dispozițiile art. 187 din AA RM-UE, ANSA a informat statele
membre ale UE privind armonizarea cadrului legal național în domeniul siguranței alimentelor cu
directivele, regulamentele și deciziile UE, și a solicitat ca mărfurile supuse controlului sanitarveterinar importate din UE să fie însoțite de modele de certificatele sanitar-veterinare de model
european, destinate exporturilor din UE în țările terțe, eliberate prin sistemul TRACES și redactate
în limba română. Comisia Europeană și ANSA au manifestat disponibilitatea de a iniția negocierile
bilaterale privind certificatele UE-Moldova, avînd ca bază certificatele UE de import, așa cum a fost
solicitat inițial.
ANSA a îndeplinit recomandările Auditul UE în Republica Moldova din perioada 14 iunie 2016 - 21
iunie 2016 privind evaluarea sistemul de controale oficiale și certificarea semințelor și echivalenței
acestora cu cerințele Uniunii Europene (ref. DG (SANTE) / 2016-8813). Recomandările au fost
închise oficial la data de 09/06/2017.
În vederea dezvoltării relațiilor comerciale la nivel bilateral au fot desfășurate următoarele
activități:
 A fost finalizat procesul de analiză a riscului de dăunători pentru exportul de grîu
moldovenesc de iarnă (Triticum aestivum Z.) în Republica Myanmar;
 ANSA a solicitat cerințele de import în Statul Israel și a dat acordul de a asista A.C. din Statul
Israel în evaluarea măsurilor implementate de către A.C. a Republicii Moldova pentru a
asigura siguranța produselor alimentare de origine animală care urmează a fi exportate în
statul Israel;
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 A fost coordonat informația/activitățile necesare de întreprins pentru a permite exportul de
lapte și produse lactate din Turcia în MD;
 Au fost coordonate cerințele naționale de import a cărnii de porcine, bovine, pasăre din RF
Brazilia în RM;
 Au fost transmise Serviciului național pentru pescuitul maritim al Departamentul de Comerț al
Statelor Unite informațiile necesare pentru elaborarea de către S.U.A. a listei pescuitului din
străinătate, pentru a implementa dispozițiile naționale ale S.U.A. privind importul de pește și
produse pescărești, conform articolului 101 litera (a) punctul (2) și articolul 102 alineatul
(c)(3)) din Actul privind protecția mamiferelor marine al S.U.A și a demonstra că operatori
comerciali care exportă pește și produse pescărești în Statele Unite sunt potriviți pentru
export în SUA;
 În perioada 13.12.2017 – 23.12.2017, în R. Moldova s-a desfășurat de Audit din partea
Autorității pentru Alimentație și Medicamente a Regatului Arabiei Saudite pentru a evalua
măsurile de control oficial întreprinse de către ANSA în domeniul sanitar-veterinar și al
siguranței alimentelor, cu scopul de a deschide exportul de carne de pasăre, ovine, caprine,
bovine în Regatul Arabiei Saudite.

3.6
Acțiuni prioritare pentru anul 2018
Analizînd realizarea și progresul în atingerea acțiunilor prioritare stabilite în Planul Național
Multianual de Control (capitolul 7) pentru anii 2016-2020, au fost constatate următoarele
acțiuni care atît ca volum de lucru cît și ca termen de realizare au fost stabilite pentru anul
2018. Aceasta se referă la următoarele acțiuni:

Elaborarea și implementarea unui sistem informațional pentru asigurarea eficienței
controlului oficial “e-ANSA”;

Elaborarea și punerea în practică a sistemului de evaluare a riscului și categorizarea
unităților în baza evaluării riscurilor, în vederea planificării inspecțiilor;

Stabilirea unui sistem de control al subproduselor de origine animală nedestinate
consumului uman și a deșeurilor de origine animală.;

Elaborarea planurilor de contingență pentru alimente;

Actualizarea și ajustarea Planului Național Multianual de Control și raportare despre
implementare planului direct către Guvernul Republicii Moldova.
Totodată, Strategia privind siguranța alimentelor pentru anii 2018 - 2022 prevede 6
obiective specifice, pentru realizarea cărora în mare parte este responsabilă ANSA. În
scopul concretizării acțiunilor și subdiviziunilor responsabile de realizare, acțiunile vor
trecute în planul multianual și luate la controlul, executarea și raportarea riguroasă a
acestora.
Obiectivele specifice:







Consolidarea cadrului legislativ și normativ și a standardelor
Consolidarea managementului, Strategiei și guvernării în domeniul controlului
produselor alimentar
Elaborarea și implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului atît pentru
piețele interne, cît și pentru import/export
Elaborarea și implementarea Sistemului informațional integrat „e-ANSA”
Fortificarea procesului decizional în baza analizei riscurilor
Consolidarea rolurilor și responsabilităților părților interesate de managementul
controlului produselor alimentare
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Anexa nr.1
Date privind aplicarea Codului Contravențional
Nr.or

Nr. Art.

Nr.PV de sancţiuni

Suma aplicată

Suma achitată

1

184

30

12300

6300

2

186

1

500

250

3

158(1)

214

43240

20845

4

158(2)

31

11000

4550

5

158(3)

8

3600

1800

6

158'(1)

47

10350

5675

7

158'(3)

22

10700

4925

8

158'(4)

92

56650

27815

9

158'(6)

1

1200

600

10

158'(9)

5

1800

1200

11

196

2

1750

875

12

196(1)

569

553125

258565

13

196(2)

8

4700

1900

14

196(4)

1

1250

625

15

196(7)

2

3850

1925

16

196(5)

6

6600

3000

17

196(10)

208

549600

190255

18

196(3)

1

900

450

19

196¹(1)

12

20400

9500

20

196(9)

204

191450

99390

21

189(2)

2

4200

2100

22

183(1)

5

22350

14050

23

183(2)

2

1800

4050

24

183(3)

18

32500

16250

25

183(4)

1

6000

3000

26

185

5

1900

950

61

27

189(1)

1

3000

1500

28

189'(1)

7

16200

8550

29

189'(2)

3

21000

10500

30

189'(5)

4

4600

2300

31

189⁵

1

9000

0

32

157(1)

1

2400

0

33

157(2)

18

11700

5200

34

157(5)

4

2300

1150

35

157(3)

15

10850

3800

36

269

24

79300

38900

37

189(6)

1

600

300

38

80(2)

22

38450

16850

39

80'

1

500

250

40

84

2

18000

9000

41

273(1)

2

1500

7580

42

114(3)

2

6000

3000

43

274(4)

2

4200

2100

44

274(3)

1

300

1500

45

276

2

9700

4850

46

296

1

6000

3000

47

344(3)a

1

1500

750

48

158'(2)

16

5200

2675

49

158'(5)

2

1200

600

50

191(1)

1

300

150

51

131(1)

3

900

525

1634

1808415

805875

Total

Anexă Nr. 2
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Informația privind îndeplinirea Programului acțiunilor strategice de supraveghere , profilaxie
și combatere a bolilor la animale,și prevenirea a transmiterii bolilor de la animale la om
pentru anul 2017
Acţiuni de supraveghere sanitar-veterinară a bolilor înalt contagioase
Nr.

I CERCETĂRI
1.

2.

Plan An

Îndeplinirea
planului anual

%

Febra aftoasă:
a)

bovine

310

200

65

b)

ovine şi caprine

380

240

63

c)

porcine

281

134

48

1589

1252

79

90

102

113

populației

3700

8452

228

d) gospodăriile populației
(raţe, gîşte)
e) fauna
sălbatică
(supravegere activă)

3700

7528

203

346

28

8

5210

5018

96

a) prezenţa anticorpilor

4338

2597

60

b) detectarea antigenilor

178

32

18

93

38

41

4338
209

2458
38

57
18

Gripa aviară:
a)

ferme comerciale (găini)

b) ferme comerciale (raţe,
gîşte)
c)
gospodăriile
(găini)

3.

Nr. de cercetări, vaccinări
( 12 luni )

Denumirea maladiilor

Pseudopesta aviară:
a)depistarea anticorpilor
b)depistarea antigenilor

4.

Pesta porcină clasică:

d)

5.

Pesta porcină africană:
a)
b)

7.

fauna sălbatică

prezența anticorpilor
fauna sălbatică

Boala limbii albastre:
a)

bovine

627

365

58

b)

ovine

827

576

70

c)

caprine

460

322

70

Acţiuni de supraveghere sanitar-veterinară a bolilor contagioase
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Nr. de cercetări, vaccinări
( 12 luni )

Denumirea maladiilor

Nr.

I CERCETĂRI

1.

Îndeplinirea
planului anual

Plan an

%

Leucoza la bovine:
a) serologică
b) hematologică

2. Encefalopatia spongiformă
bovină:

173359
4165

139303

80

1970

47

557

38
213
385

3. Morva
4. Loca:
a) americană

26438

5730

22

b) europeană

26438

7441

28

28895

9545

33

5. Varooza:

Acţiuni de supraveghere sanitar-veterinară a bolilor transmisibile de la animale la om
(zoonoze)
Denumirea maladiilor
Nr.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

I CERCETĂRI
Tuberculoza:
a) test unic
Rabia:
toate speciile de animale
receptive (suspecte)
Bruceloza:
a) bovine
Suspecte
b) porcine
c) ovine
d) caprine
Salmonella spp:
Salmonella spp: PNC (control
oficial)
-

examen bacteriologic

-

examen bacteriologic

Epididimita infecţioasă
(berbeci):
Leptospiroza (porcine):
Scrapia:

Nr. de cercetări, vaccinări ( 12 luni )
Plan an

207472

Îndeplinirea
planului anual
170976

%

82

181

176813

151927

86

8940
83120
177676

3617
104495
169964

40
126
96

180
224
17552

127
149
5247

71
67
30

1158

525

45

64

a) ovine

Bovine
Câini
Pisici
Vulpi
Dihor
Jder
Capră
TOTAL

267
76
28
b) caprine
187
74
40
Tabelul 4. Speciile de animale la care au fost depistate cazuri de rabie
pe teritoriul Republicii Moldova în 12 luni a anului 2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TOTAL
22
1
2
6
2
7
2
2
13
1
1
1
1
1
1
3
1
3
7
1
1
1
1
3
13
2
1
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0
3
3
1
3
2
1
10
6
14
5
11
59
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Anexa nr. 3
Neconformitățile la Planul de monitorizare a indicilor microbiologici în probele de origine animală, aprobat prin Ordinul 21 din 20 ianuarie
2017
Nr./o
Denumirea
Țara de origine
Denumirea
Numărul raportului de
Măsuri întreprinse
produsului
indicatorului
încercări
1.

Lapte de vacă

Republica Moldova

Elemente toxice
(plumb)

Nr.2206 din 13.07.17

A fost demarata ancheta de
serviciu, a fost efectuat un control
sanitar - veterinar inopinat la
punctul de colectare lapte , unde a
fost întocmit actul de control,
respectiv a fost scrisă și o
prescripție cu nr. 265/17 din 26
iulie 2017 referitor la interzicerea
paşunatului vacilor pe marginea
drumurilor şi în apropierea stațiilor
PECO. În cadrul controlului repetat
a fost prelevată o probă de lapte.

2.

Lapte de vacă

Republica Moldova

Indici
microbiologici(Nr. de
colonii aerobe)

Nr.2258 din 18.07.17

A fost demarata ancheta de
serviciu, a fost efectuat un control
sanitar - veterinar inopinat la
punctul de colectare lapte, unde a
fost revizuită procedura de igienă și
a întocmit actul de control nr.
0085496 din 28.07.2017, respectiv
a fost scrisă și o prescripție cu nr.
0033511 cu privire la igienizarea și
dezinfectarea spațiului și utilajelor.
În cadrul controlului repetat a fost
prelevată o probă de lapte.

3.

Îngheţată

Republica Moldova

Indici

Nr.2303 din 20.07.17

A

66

fost

demarata

ancheta

de

microbiologici(Nr. de
colonii aerobe)

4

Unt de vaca

serviciu, a fost efectuat un control,
inclusiv au fost au fost prelevate
probe repetat. Totodată s-a interzis
comercializarea produselor din
partida menționată pîna la
obținerea rezultatelor de laborator.

Republica Moldova

Grăsimi
vegetale(prezente)
47,89%

Nr. 259 din 27.01.17

A fost demarata ancheta de
serviciu lotul de unt din partida
menționată nu a fost depistat, a
fost prelevată probă repetată din
altă partidă, conform buletinului de
analiza 446 din 13.02 2017, grăsimi
străine nu au fost depistate.
Agentul economic a fost sancționat
conform art. 196 al. 10

Republica Moldova

Grăsimi
vegetale(prezente)
74,18%

Nr. 264 din 30.01.17

A fost demarata ancheta de
serviciu, lotul de unt în mărime de
30 kg. a fost confiscat de către
inspectorii poliției economice și a
fost nimicit conform procedurii a
loturilor de produse neconforme.

Creastianscoe
72.5%

5

Unt Creastianscoe
72.5%

6

Brînză cu cheag
semitare

Republica Moldova

Grăsimi
vegetale(prezente)
14.59%

Nr. 286 din 31.01.17

A fost demarata ancheta de
serviciu, a fost emis ordin ANSA
pentru prelevarea 100% probe la
frontieră pentru următoarele 10
loturi,
produse
de
către
producătorul menționat.

7

Brînză proaspata de

Republica Moldova

Grăsimi
vegetale(prezente)

Nr. 486 din 17.02.17

A fost demarata ancheta de
serviciu, au fost prelevate probe

67

vaci
8

Lapte de vacă
pasteorizat

71.51%
Republica Moldova

repetate, neconformități nu au fost
depistate.

Indici microbiologici
(Enterobacteriace
43000 ufc/ml)
(E. coli 10500 ufc/g)
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Nr. 1812 din 09.06.17

A fost demarata ancheta
serviciu, lotul a fost distrus

de

Anexa nr. 4
Informația privind rezultatele testărilor la conținutul de nitrați și reziduurile de pesticide în produsele
de origine vegetală

I. Programul național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare
de origine vegetală pentru anii 2017
Programul național de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conținutului de nitrați în produsele alimentare de
origine vegetală, aprobat prin HG. Nr.567 din 16.04.2014;
Conform programului, s-au prelevat 418 probe, dintre care:
•

225 de probe pentru determinarea conținutului de nitrați;

•

193 de probe pentru determinarea reziduurilor de pesticide.

Printre produsele analizate se numără: pepene verde, pepene galben, căpșuni, vinete, struguri, roșii, dovlecei, varză,
usturoi, piersici, morcovi, sfeclă roșie, ridiche, salată etc.
În figura nr.1 este reprezentat grafic numărul de probe prelevate și neconformitățile depistate pentru grupul de
produse analizate la conținutul de nitrați și reziduuri de pesticide conform Programul național de monitorizare a
reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2017 .
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II.2. Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de
origine non-animală 2017
Programul de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală pentru anul 2017, aprobat prin Ordinul nr. 10 din 11.01.2017 cu privire la aprobarea Programelor de
monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2017.
Pentru segmentul produselor de origine non-animală, programul dat conține 5 secțiuni:
Secţiunea 1- Controlul oficial al Băuturilor alcoolice, slab alcoolice și nealcoolice.
Secţiunea 2- Controlul oficial al Produse de panificație și morărit.
Secţiunea 3- Controlul oficial al Produselor de cofetărie și patiserie
Secţiunea 4- Controlul oficial al Uleiurilor de origine vegetală
Secţiunea 5- Controlul oficial al Sucurilor și Nectarurilor de fructe și legume.

fig.2 Numărul de probe prelevate și neconformități depistate în cadrul fiecărei grupe analizate la segmentul
calitate
Conform programului, s-au prelevat 321 de probe.
Probele au fost investigate la indicatorii:
 Conservanți – acid propionic, acid sorbic, acid fosforic, acid benzoic.
 Îndulcitori – aspartam, acesulfam, zaharină, sucraloză.
 Indicatori privind calitatea produselor alimentare – Aciditate, Porozitate, Umiditate, Densitate relativă, Conținut de zahăr,
Culoare de Iod, Fracția masică de zahăr, de grăsime, Indicele de Aciditate, Indicele de peroxid, Conținutul de substanță uscată
etc.

fig.3 Indicatorii testați pe diferite categorii de produse la segmentul calitate
Anexa nr. 5
Informația privind testărilor asupra dăunătorilor plantelor

Nr
d/o

1.

2.
3.
4.
5.

Organism
monitorizat/plante, părți
din plante gazda
Ceratitis capitata
Fructele de citrice, măr
prun, persic, cais, struguri,
căpşune, mango şi legume:
vinete, tomate, ardei,
măcieş, cafea din import
Diabrotica virgifera, D.
undecimpunctata, D.
barberi, Porumbul
Tuta absoluta Tomate şi
alte solonacee
Erwinia amylovora
Materialul săditor
pomicol (măr, păr, gutui)
Monilinia fructicola
Fructele de piersic, cais,

Număr probe pentru laborator
Planificat
2016

Numărul probe
pozitive

Realizat

2017

2016

2017

2016

2017

-

5

-

5

-

-

20

50

22

50

2

2

50

30

32

30

-

48

30

48

80

-

3

30

-

17

-

-

-

72

6.

7.

prun, cireş, măr, păr,
vîrfurile lăstarilor tineri din
import
Plum pox virus Frunze,
fructe , sîmburi, ramuri de
schelet şi trunchiuri de
prun, cais, piersic
Grapevine flavescence
doree Materialul săditor
viticol şi plantații viticole
(lăstari de anul curent,
capcane feromonale
pentru a depista prezența
organismelor de
răspândire: a cicadelor:
Scaphoideus titanus)
Total

50

50

66

50

1

9

-

67

-

67

-

1

148

232

185

282

3

15
Anexa nr. 6

Lista procedurilor elaborate şi aprobate de către ANSA în anul 2017
Nr.
Codul
Denumirea procedurii
d/o
Direcția controlul calității și sisteme de calitate
1.
PG-01/02
Elaborarea și gestionarea documentelor
Controlul înregistrărilor
2.
PG-02/02

Aprobat, data

3.
PG-05/01
Acțiuni corective și preventive
4
PG-16/01
Modul de înregistrare și examinare a petițiilor
Direcția Supraveghere farmaceutică veterinară și furaje
5.

PS(D02/2A)-01/05

Autorizarea/inspecția fabricii de producere a
medicamentelor de uz veterinar

24.03.2017
21.07.2017
05.05.2017
23.06.2017

10.03.2017

Direcţia Supravegherea comerţului, distribuției şi consumului produselor alimentare
Supravegherea și monitorizarea cazurilor de
toxoinfecții alimentare
Direcția Supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală
6.

7.

PS(D 04/3A)-03/01

PS (D04/2C)-02

Reguli privind metodele de prelevare și analiză
a produselor alimentare de origine nonanimală pentru controlul oficial al nivelurilor
de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3MCPD și benzo(a)piren

10.01.2017

20.03.2017

Direcția juridică
8.
9.

PG-06/01
PG-15/01

Apeluri și reclamații
Imparțialitatea, conflictul de interese,
confidențialitatea
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20.06.2017
06.04.2017

Direcția protecția și sănătatea plantelor
10.

PS/FS-MSD-01/01

Înregistrarea și supravegherea operatorilor din
domeniul fitosanitar
Direcția Supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine animală

17.10.2017

11.

PS/SA-MSD-01/01

22.05.2017

12.

PS/SA-MSD-02/01

13.

PS/SA-PA-01/01

14.

PS/SA-PA-02/01

Verificarea trasabilității produselor alimentare
Auditul sistemului HACCP la unitățile
operatorilor economici din sectorul alimentar
Efectuarea inspecției ANTE și POST mortem la
unitățile de sacrificare a păsărilor
Procedura specifică privind evaluarea bunăstării
păsărilor în timpul abatorizării/ uciderii și
acțiunile întreprinse în cazul neconformităților

Certificarea produselor alimentare de origine
animală destinate exportului
Prelevarea probelor de carne pentru determinarea
PS/SA-PP-01/01
16.
infectării cu Trichinela
PS/SA-PP-02/01
Prelevarea probelor de miere naturală
17.
Supravegherea și monitorizarea cazurilor de
PS(D 04/3A)-03/01
18.
toxoinfecții alimentare
19.
PG-08/01
Prelevarea probelor de produse alimentare
Direcţia Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi
15.

20.

PS/SA-PA-03/01

PS(D03/2C)-05/01

19.10.2017
20.09.2017

02.10.2017

04.10.2017
17.11.2017
08.12.2017
10.01.2017
20.09.2017

Eliberarea autorizației de funcționare a
depozitului pentru păstrarea produselor de uz
fitosanitar și fertilizanți

01.02.2017

Selectarea și angajarea personalului în funcțiile
publice

22.06.2017

Direcția resurse umane
21.

PG-17/01

Direcția patrimoniu și management intern
22.

PG-14/01

Securitatea și sănătatea în muncă
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22.03.2017

