
 

 

 

Raportul privind controalele oficiale efectuate de ANSA pe parcursul trimestrului 

III al anului 2021 

 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor prezintă datele privind efectuarea 

controalelor oficiale pentru trimestrul III al anului 2021, pe domeniile sale de competență.  

Conform Planului anual al controalelor de stat asupra activității de întreprinzător, aprobat 

prin Ordinul ANSA nr. 405 din 17 noiembrie 2020, și Planul anual al controalelor asupra 

obiectelor, unităților și deținătorilor de animale care nu practică activitatea de întreprinzător, 

aprobat prin Ordinul ANSA nr. 446 din 11.12.2020, numărul controalelor planificate pentru 

trimestrul III al anului 2021 constituie 3048 controale, dintre care 2605 controale încluse în SIA 

RSC și 443 controale asupra activității de întreprinzător care nu se regăsesc în RSUD.  

În trimestrul III, în baza Planului anual al controalelor de stat asupra activității de 

întreprinzător au fost efectuate 2433 controale planificate și 462 controale inopinate (în baza 

petițiilor, sesizărilor, autosesizărilor) și au fost eliberate 50 355 acte permisive (autorizatii de 

functionare, pentru mijloace de transport, certificate pentru produse agroalimentare).  

În procesul desfășurării Controalelor oficiale au fost identificate neconformități pe 

domeniile de competență ale ANSA: 

N/O Domeniul Neconformități depistate Recomandări oferite 

1. Domeniul siguranța și 

calitatea 

alimentelor/unități de 

producere/procesare a 

produselor 

- Lipsa controlului a 

potabilității apei 

utilizate de 

întreprinderi 

- Lipsa procedurilor de 

control a organismelor 

dăunătoare. Lipsa 

planului de dezinsecție, 

dezinfecție, deratizare 

- Lipsa proceduri 

permanente bazate pe 

principiile HACCP 

- Lipsa controlului 

medical și a carnetelor 

medicale 

- Lipsa controlului 

temperaturii în spațiile 

de producere și 

depozitare 

- Materia prima sau 

oricare alte ingrediente 

-Instituirea planului de 

autocontrol al potabilității 

apei potabile 

-Întocmirea și 

implementarea 

procedurilor de 

dezinsecție, dezinfecție, 

deratizare.   

-elaborarea și 

implementarea 

procedurilor bazate pe 

principiile HACCP 

-organizarea instruirii 

igienice pentru personalul 

angajat și a controlului 

medical la angajare și 

periodic 

- - Plasarea psihrometrelor 

verificate metrologic în 

spațiile de producere și 

depozitare și menținerea 



tratate, procesate sau 

depozitate la unitate, ce 

urmează de a fi plasare 

pe  piață, nu sunt 

însoțite de documente 

de confirmare a 

originii, calității și 

inofensivității lor 

- Lipsa unor cerințe 

sanitaro-igienice în 

depozit de păstrare a 

materiilor prime și 

produselor finite 

- Amenajarea incorectă  

a vestiarelor după 

principiul  dulapuri 

separate de 

îmbrăcăminte 

exterioară și 

echipament de lucru în 

secția de producere 

registrelor pentru evidența 

temperaturii și umidității 

relative a aerului. 

- - Recepționarea materiei 

prime și a altor ingrediente 

tratate, procesate sau 

depozitate la unitate în 

baza documentelor de 

confirmare a originii, 

calității și inofensivității 

lor. 

- - Amplasarea plaselor la 

geamuri, restaurarea 

pereților. Dotarea 

vestiarelor cu dulapuri 

separate respectând 

principiul separării 

hainelor 

 

2. Domeniul siguranța și 

calitatea alimentelor/ 

protecția 

consumatorului în 

domeniul alimentar 

- Neasigurarea 

respectării condițiilor 

de păstrare a produselor 

alimentare 

- Comercializarea 

produselor alimentare 

în lipsa documentelor 

ce confirmă 

proveniența, siguranța 

și calitatea acestora 

- Angajarea personalului 

fără examen medical 

și/sau fără instruire 

igienică 

- Neafișarea la loc vizibil 

a registrului de 

reclamații. Lipsa 

programului de lucru. 

- Comercializarea 

produselor cu termen 

de valabilitate expirat 

 

 

 

 

 

-Respectarea condițiilor de 

păstrare a produselor 

alimentare (termen de 

valabilitate, regim 

termic).Plan de remediere - 

18 zile lucrătoare. 

-Retragerea din comerț a 

produselor alimentare 

neconforme. Plasare în 

rețeaua de comerț a 

produselor agroalimentare 

însoțite de acte de 

proveniență. Plan de 

remediere - 30 zile 

lucrătoare. 

-Înlăturarea 

neconformităților 

depistate. Susținerea 

examenului medical și 

instruirii igienice. Plan de 

remediere - 18 zile 

lucrătoare. 

- Înlăturarea 

neconformităților 

depistate. Afișarea la loc 

vizibil a registrului de 

reclamații și a programului 

de lucru. 



-Retragerea din comerț a 

produselor alimentare cu 

termen de valabilitate 

expirat. Plan de remediere 

- 18 zile lucrătoare. 

3. Domeniul sanitar 

veterinar si zootehnie 

- Materialele si 

instalațiile sunt 

neigienizate. 

- Apa potabilă în unitate 

nu este sanogenă și nu 

se asigură testarea 

calității apei 

- Nu s-a respectat 

perioada de asteptare 

după tratamentul 

animalelor. 

- Ușile sunt 

confecționate din 

materiale greu de 

curățat și eventual riscă 

să fie deteriorate in 

cazul dezinfectanților. 

- Nu se respect  cerințele 

de ventilare în îcăperi, 

din această cauză  apar 

acumulări de mucegai 

și ca rezultat cerințele 

de igienă sunt 

nesatisfăcătoare 

- Unitățile nu dispun de 

vestiare pentru personal 

- Nu există plan de 

combatere a 

dăunătorilor 

-Ajustarea condițiilor de 

igienă 

 

-Efectuarea testelor apei și 

schimbarea conductelor 

 

-Respectarea perioadei de 

asteptare după tratamentul 

animalelor. 

 

-Schimbarea ușilor 

 

 

 

 

-Elaborarea unui nou plan 

de ventilare 

 

 

 

 

 

-Organizarea vestiarelor 

 

Elaborarea unui plan de 

combatere a dăunătorilor 

4. Domeniul fitosanitar și 

protecția plantelor 

- Nu sunt completate 

Registrele de evidență a 

PUFF 

 

- Lipsesc înregistrările în 

Registrul de evidență a 

importului, stocării și 

comercializării PUFF 

 

- Registrul de evidență 

PUFF, nu sunt 

înregistrate la STSA 

 

- Nu sunt effectuate 

autocontroale 

 

-Asigurarea înregistrărilor 

în Registrele de evidență a 

PUFF 

-Asigurarea înregistrărilor 

în Registrele de evidență a 

importului, stocării și 

comercializării PUFF  

-Asigurarea înregistrării  

Registrului de evidență 

PUFF, la STSA/în aria de 

acoperire unde își 

desfășoară activitatea 

agentul economic. 

-Elaborarea și aplicarea 

planurilor de autocontrol în 

domeniul 



- Neaplicarea măsurilor 

de tratamente 

fitosanitare 

 

fitosanitar/protecția 

plantelor și a semințelor 

-Aplicarea măsurilor de 

tratare a plantelor conform 

Planului tratamentelor 

fitosanitare 

5. Domeniul producerea 

și circulația vinului și 

a produselor alcoolice 

- Nerespectarea 

cerințelor obligatorii de 

etichetare și marcare a 

produselor vitivinicole 

și alcoolice 

 

 

- Desfășurarea activității 

de întreprinzători fără 

deținerea actelor 

permissive 

 

 

 

 

 

 

- Comercializarea cu 

ridicata de către 

unitățile vinicole a 

loturilor de produse 

vitivinicole și  băuturi 

alcoolice fără certificat 

de conformitate și fără 

a fi înregistrați în SIA 

Registrul Vitivinicol 

 

- Neprezentarea în 

termenii prevăzuți de 

actele normative în 

vigoare a declarațiilor 

vitivinicole obligatorii 

 

- Nerespectarea 

trasabilității produselor 

vitivinicole 

 

 

- Nu sunt supuse 

verificărilor 

metrologice periodice 

mijloacele de măsurare 

utilizate în procesul de 

producere, 

- Marcarea și etichetarea 

produselor vitivinicole în 

strictă conformitate cu 

cerințele obligatorii de 

etichetare stabilite în actele 

normative în vigoare 

- Autorizarea activității 

desfășurate în conformitate 

cu actele permisive 

stabilite de Legea nr. 

160/2011 cu privire la 

reglementarea prin 

autorizare a activității de 

întreprinzător (obținerea 

certificatului de 

înregistrare oficială în 

domeniul siguranței 

alimentelor) 

- Asigurarea loturilor de 

băuturi alcoolice cu 

certificate ce atestă 

calitatea și siguranța 

produselor vitivinicole și a 

băuturilor alcoolice; 

- Înregistrarea în SIA 

Registrul Vitivinicol a 

tuturor unităților vinicole 

 

- Prezentarea în termenii 

stabiliți de actele 

normative în vigoare a 

declarațiilor vitivinicole 

obligatorii (de recoltă, de 

producere și de stoc) 

- Ținerea evidenței 

procedeelor și proceselor 

tehnologice prin registrele 

de evidență vitivinicole 

 

- Asigurarea verificării 

metrologice a mijloacelor 

de măsurare și verificare a 

parametrilor tehnologici în 

procesul de producere, 



comercializare și în 

procesul de păstrare 

 

 

 

comercializare precum și 

în spațiile de păstrare a 

producției finite 

 

În timpul controalelor efectuate de inspectorii ANSA, pe parcursul trimestrului III, au fost 

întocmite 472 de procese verbale cu privire la contravenție și au fost întocmite 101 planuri de 

remediere, anexă la procesele verbale cu privire la contravenție.  

Au fost aplicate sancțiuni în formă de amendă în sumă totală de 1 086 550 MDL, dintre 

care au fost achitate în suma totală de 513375 MDL. 

Cele, mai dese articolele ale codului contravențional aplicate la întocmirea procesului verbal de 

contravenție sunt: art. 196 al. 9), 10) , art. 80 al. 2), 81, 344, art. 196/10 (punerea pe piață a 

produselor neconforme), art. 196/9 (desfășurarea activității sanitar-veterinare neautorizate ori fără 

certificate sanitar-veterinare), art. 80/2 (încălcarea regulilor sanitare). 

Prezentăm un exemplu a încălcărilor depistate în timpul controlului oficial planificat, 

efectuat de către inspectorii STSA Sîngerei la o unitate de comerț din r-ul Sîngerei, Exemplul 

prezentat face parte din domeniul siguranței alimentelor și prezintă un magazin alimentar, unde au 

fost depistate o serie de neconformități: condiții de igienă necorespunzătoare, magazin de tip vechi 

care necesită reparație curentă cu reînnoirea utilajelor, începînd cu AMC (aparatele de măsurat și 

control), frigidere inclusiv termometre pentru frigidere cu verificarea metrologică, nu sunt folosite 

facilități adecvate pentru depozitarea deșeurilor, lipsește locul pentru igiena corespunzătoare a 

mâinilor și apa curentă, nu sunt disponibile echipamente și ustensile necesare pentru igeinizarea 

spațiului.  

 Operatorul economic din domeniul alimentar a fost sancționat conform Codului 

Contravențional al RM. 



 
 

 

 


