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Ex. 
 nr. 

Subdiviziune Scopul 
difuzării 

Responsabil 
funcție 

Nume 
prenume 

Semnătura 
data 
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Numele 
semnătura 
eliberat  

Data 
retragerii 

Numele 
semnătur
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1. Anenii Noi        

2. Edineț (Briceni)        

3. Cahul        

4. Cantemir(Leova)        

5. Călărași 

(Telenești) 
       

6. Căușeni (Ștefan 

Vodă) 
       

7. Cimișlia 

(Basarabeasca) 
       

8. Criuleni 

(Dubăsari) 
       

9. Drochia        

10. Florești 

(Șoldănești) 
       

11. Fălești (Glodeni)        

12. Hîncești 

(Ialoveni) 
       

13. Ocnița 

(Dondușeni) 
       

14. Orhei (Rezina)        

15. Rîșcani        

16. Soroca        

17. Strășeni        

18. Sîngerei        

19. Taraclia        

20. Ungheni 

(Nisporeni) 
       

21. UTA Găgăuzia 

(Comrat, 

Ceadîr- Lunga, 

Vulcănești) 

       

22. Mun. Chișinău        

23 Mun. Bălți        

24 Direcția controlul 
siguranței și 
calității 
produselor 
vitivinicole, 
alcoolului etilic, 
berii și 
produselor 
alcoolice 

       

________________________________________________________________________________________ 
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1. SCOPUL 

Prezenta procedură are drept scop asigurarea desfășurării în mod uniform a activității  

de control oficial de către inspectorii Subdiviziunilor aparatului central și 

teritoriale/municipale ANSA. Prevederile prezentei proceduri descriu etapele de 

desfășurare a controlului, în condiții de obiectivitate, transparență și eficiență. 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Procedura este aplicată de către Subdiviziunile aparatului central și Subdiviziunile 

teritoriale/municipale ANSA la planificarea, organizarea, desfășurarea controlului și 

finalizarea acestuia cu emiterea deciziei.  

 

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

3.1. Definiții 

În procedură se utilizează termenii, noțiunile și definițiile ce se regăsesc în actele 

normative în vigoare, descrise în pct. 4 al prezentei proceduri ce includ legi, hotărâri de 

guvern și alte acte normative ale autorităților cu funcții de reglementare din domeniu. 

Conflict de interese - situația în care subiectul declarării are un interes personal ce 

influențează, sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și 

responsabilităților ce îi revin potrivit legii; 

control – totalitatea acțiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse 

controlului a prevederilor legislaţiei (actelor normative), realizate de un organ abilitat cu 

funcții de control sau de un grup de instituții similare; 

control comun – control la care participă simultan controlori (inspectori) din partea a 

două sau mai multe organe de control; 

 control inopinat – control care nu este inclus în planul anual al controalelor și care se 

efectuează cu scopul verificării respectării cerințelor stabilite de legislație; 

control planificat – control efectuat conform planului anual al controalelor, în baza 

analizei și evaluării conform criteriilor de risc; 

delegație de control – act în baza căruia se inițiază controlul planificat și/sau inopinat; 

listă de verificare – document procedural, aprobat prin act normativ, în care se indică, 

în ordine prestabilită, faptele, bunurile, însușirile, sursele informaționale, procedurile și 

acțiunile care urmează a fi verificate și/sau executate în limitele rigorilor procedurale 

pentru tipul și metoda de control de stat aferentă; 

petiție (reclamație) – orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități 

publice de către o persoană fizică sau juridică.  
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persoană supusă controlului (agent economic) – orice persoană fizică şi/sau juridică 

care practică activitate de întreprinzător în domeniu și este pasibilă controlului. 

plan al controalelor (plan) –  rezultat al analizei riscurilor, în baza criteriilor de risc, prin 
care se identifică persoanele care vor fi controlate, prioritatea acestora și ordinea în 
care vor fi controlate, în dependență de riscul aferent fiecărei persoane în parte, și 
document în temeiul căruia este luată decizia unui organ de control de a desfășura un 
număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe 
parcursul unui an calendaristic 
proces-verbal de control – act întocmit în urma controlului planificat sau inopinat, în 

care se înregistrează constatările/rezultatele controlului (în partea de constatare), după 

caz se prescriu modalități de înlăturare a încălcărilor și/sau măsuri restrictive (în partea 

prescriptivă) și, după caz, se constată contravenții și se prescriu sancțiuni (în partea 

sancționatorie); 

Registrul de stat al controalelor – registru public consolidat de evidență a 

controalelor, completat de inspectorii din cadrul organelor de control și ținută în mod 

obligatoriu de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, care poate fi accesat pe portalul 

www.rsc.gov.md, aprobat prin HG 464/2018; 

risc – probabilitatea cauzării de daune și/sau survenirii unui pericol în urma activității 

persoanei fizice sau juridice și gradul acestor daune; 

sesizare – adresare prin care se informează autoritatea publică cu privire la o problemă 

de interes personal sau public; 

Înregistrare a controalelor – totalitatea acțiunilor de generare și salvare în sistem 

(www.rsc.gov.md)  a documentelor aferente controalelor: delegației de control, note de 

motivare, completare a listei/listelor de verificare, întocmire a procesului verbal de 

control și finalizarea acțiunilor de control. 

Neconformitate cu legislația - abaterea unei caracteristici a unui produs sau serviciu 

față de cerinta specificata. în legislație (actelor normative) în vigoare. 

3.2. Abrevieri și acronime 

ANSA  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

STSA       Subdiviziune Teritorială pentru Siguranța Alimentelor 

RSC         Registrul de stat al controalelor 

DPSMCAERPC - Direcția Planificare strategică și managementul calității, analiza și 

evaluarea riscurilor și planificarea controalelor 

 

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

1. Cod nr. 218 din 24.10.2008, Codul Contravențional al Republicii Moldova  

2. Cod nr. 116 din 19.07.2018 Codul Admenistrativ al Republicii Moldova 

http://www.rsc.gov.md/
http://www.rsc.gov.md/
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3. Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006, cu privire la principiile de bază de reglementare a 

activității de întreprinzător. 

4. Legea nr. 221 din 19.10.2007, privind activitatea sanitar-veterinară.  

5. Legea nr.158 din 04.07.2008, cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public  

6. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantină fitosanitară. 

7. Legea nr.133 din 08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal. 

8. Legea nr.131 din 08.06.2012, privind controlul de Stat asupra activității de 

întreprinzător  

9. Legea 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. 

10. Hotărîrea Guvernului nr.464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

ținerea Registrului de stat al controalelor; 

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

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. 

12. Hotărîrea Guvernului nr.1280 din 26.12.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent 

domeniiilor de competență a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

13. Ordinul MADRM nr. 79 din 02.04.2019 cu privire la aprobarea listelor de verificare 

pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

14. Ordinul ANSA nr.148 din 08.04.2019 privind aprobarea formularului procesului-verbal 

cu privire la contravenție, Deciziei Partea rezolutivă 

15. Ordinul ANSA nr.261 din 02.07.2021 privind aprobarea formularului Planului de 

remediere  

16. PG-18/01 din 12.07.2021 ,,Utilizarea Registrului de Stat al controalelor de către 

inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor” 

  

5. RESPONSABILITĂȚI 

 

5.1 Responsabilitățile la nivel central ANSA 

- Conducerea ANSA este responsabilă de aprobarea planului anual al controalelor pe 

domeniile de competență ANSA, aprobrea delegațiilor de control și a rapoartelor de 

executare a controalelor. 

- Direcția Planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și 

planificarea controalelor este responsabilă de elaborarea planului anual al controalelor pe 

domeniile de competență ANSA precum și de monitorizarea executării acestuia. 

- Direcțiile de profil sunt responsabile de coordonarea planului anual al controalelor, 

coordonarea activității subdiviziunilor teritoriale, colectarea rapoartelor despre activitatea 

de control al STSA pe domeniul de competență, prin monitorizarea corectitudinii  

executării acestora de către inspectori și instruirea lor pe domenii de competență. 



 

 
PROCEDURA GENERALĂ 

PREGĂTIREA ȘI EFECTUAREA CONTROLULUI OFICIAL PE 

DOMENIILE DE COMPETENȚĂ ANSA 

Cod: PG-19/1 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr.1 

Pag. 7 din 19 

 

5.2 Responsabilitățile conducerii STSA 

- Șeful STSA și adjuncții acestuia sunt responsabili de implementarea programelor 

naționale la nivel teritorial, elaborarea planurilor anuale și lunare a controalelor la nivel de 

subdiviziune, organizarea și executarea controalelor oficiale în teritoriu la unitățile supuse 

controlului ANSA, indiferent de forma de proprietate.  

- Conducerea STSA este responsabilă de instruire la locul de muncă a inspectorilor precum 

și monitorizarea performanțelor inspectorilor în timpul controlului. 

- Șeful STSA desemnează și deleagă inspectorii pentru efectuarea controalelor oficiale în 

teritoriu.  

 

5.3 Responsabilitățile inspectorilor STSA 

Conform atribuțiilor funcționale (descrise în Fișa de post) inspectorii din cadrul STSA sînt 

responsabili nemijlocit de efectuarea/realizarea controalelor oficiale la unitățile supuse 

controlului ANSA, indiferent de forma de proprietate.  

Inspectorii sînt obligați să efectueze controalele oficiale într-un mod obiectiv, imparțial și 

eficient.  

 

6. DECRIEREA PROCEDURII 

 

6.1 Generalități 

 În desfășurarea activității sale conform atribuțiilor stabilite de lege, ANSA prin 

intermediul STSA, efectuează controale oficiale la nivel național în toate unitățile care 

desfășoară activități în domeniile:  

1) sanitar-veterinar și zootehnie; 
2) fitosanitar și protecția plantelor;  
3) siguranța și calitatea alimentelor; 
4) producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice; 
5) protecția consumatorului în domeniul alimentar; 

Se consideră control oficial orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau 
analiză exercitată de către Agenție, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a 
verifica unele fapte relevante pentru domeniile de competență a Agenției, la faţa locului 
şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii 
prin poştă, inclusiv prin poșta electronică, sau prin telefon. 

În procesul de pregătire și efectuare a controlului inspectorii ANSA sunt obligați să 
aplice și să respecte următoarele principii fundamentale de siguranță: 
a) analiza riscurilor; 
b) acționarea preventivă; 
c) transparența; 
d) protecția intereselor consumatorului. 
 

6.2 Clasificarea controalelor oficiale 

6.2.1 Controlul Planificat – se va efectua în baza: 

 a) Planului anual al controalelor aprobat de directorul general ANSA 
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b) Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la 

animale; 

c) Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, 

sănătății plantelor, hranei pentru animale și calității produselor de uz fitosanitar.   

Totodată, în cadrul controlalor planificate se efectuiază controlalele comune.  

6.2.2 Controlul Inopinat  – se va efectua în următoarele cazuri: 

a) La solicitarea unității supuse controlului (operatorului economic), în cadrul procedurii 

de eliberare/neeliberare a unui act permisiv; 

b) În baza unor: petiții, reclamații, sesizări sau solicitări ale organelor de drept sau a altor 

organe de stat;  

c) În baza auto-sesizării conform unor surse (presă, surse mass-media);  

e)  În cazul gestionării unor situații de criză prin punerea în aplicare a planurilor de 

contingență;  

d)  În cazul unor consecințe de forță-majoră.  

 

6.3 Elaborarea planului anual al controalelor 

Planul anual al controalelor, pentru anul următor, se elaborează conform Metodologiei 
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, 
aprobată prin HG 1280/2018. 

Planul anual al  controalelor  identifică unitățile care vor fi controlate, prioritatea acestora 
și ordinea în care vor fi controlate, în dependență de riscul prezentat, de particularitățile 
sezoniere într-un domeniu de control, în dependență de resursele disponibile. 

La finele anului de gestiune STSA elaborează planul anual al controalelor pentru anul 
următor la nivel de subdiviziune, coordonat cu Direcțiile de profil și Directorul general 
adjunct responsabil de domeniu, îl transmite pentru comasare și examinare suplimentară 
DPSMCAERPC. Ulterior, Planul este aprobat de către directorul general și înregistrat în 
RSC pînă la data de 20 noiembrie a anului în curs.  

Controalele planificate la agenții economici rezidenți ai zonelor economice libere pentru 
anul următor se efectuează în baza unui plan consolidat al ANSA, înaintat spre aprobare 
Ministerului Economiei și Infrastructurii până la 1 noiembrie al anului în curs, cu efectuarea 
analizei riscurilor conform metodologiei aprobată prin HG 1280/2018. 

Planul controalelor în zonele economice libere și în parcurile industriale se înregistrează 
în Registru doar după aprobarea sa de către Guvern. 

 

6.4 Procedura de control 

6.4.1 Desemnarea și delegarea inspectorilor (echipei de control) pentru a efectua 

controlul oficial. 

 Controlul oficial se efectuează în baza Delegației de control, care reprezintă actul, prin 

care are loc desemnarea și delegarea inspectorilor (echipei de control) pentru a efectua 

controlul oficial la unitățile supuse controlului ANSA, indiferent de forma de proprietate. 

Desemnarea inspectorilor din cadrul STSA pentru efectuarea controlului oficial are loc  

aleatoriu, luîndu-se în considerare domeniul de control aferent, decizia aparține Șefului 

STSA.  
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Delegația de control se întocmește în Registrul de stat al controalelor, și va conține 
următoarea informație: 
-  numărul și data emiterii; 
- date de identificare a Subdiviziunii care emite Delegația; 
- trimitere la prevederile legale care, în mod expres, acordă Subdiviziunii atribuția de control 
în cazul pentru care se emite delegația; 
- tipul controlului și temeiul inițierii lui (pentru controale inopinate se indică inclusiv 
prevederea aplicabilă de la art. 19, alin.(1) din Legea 131/2012, iar pentru controalele 
planificate se indică numărul planului controalelor, data aprobării și locul publicării); 
- date despre inspectori (nume, prenume, funcția deținută); 
- date despre persoana supusă controlului (denumirea/numele persoanei; codul fiscal; 
sediul/adresa subdiviziunii controlate și codul acesteia, după caz, alte date de contact); 
- obiectul/obiectele care urmează a fi supuse controlului; 
- scopul, metoda de control și aspectele ce urmează a fi verificate, trimitere expresă la lista 
de verificare aplicabilă și actul normativ prin care aceasta este aprobată; 
- data începerii controlului și durata preconizată a acestuia. 
 Controlul poate fi efectuat doar de inspectorii specificați expres în delegația de control și 

doar în timpul programului de activitate al persoanei controlate sau al subdiviziunii 

acesteia. Pentru efectuarea controlului nu pot fi desemnate persoane a căror desemnare 

este susceptibilă să genereze situaţii de conflict de interese în sensul Legii nr.16-XVI din 15 

februarie 2008 cu privire la conflictul de interese. În cazul în care este necesar de a înlocui 

inspectorul sau de a desemna inspectori suplimentari, se emite o nouă delegaţie de control. 

Dacă se constată că este necesar de a efectua, la o singură persoană, controale în mai 
multe domenii ce țin de competența Subdiviziunii, acesta are obligația de a reduce la 
maximum numărul de vizite prin combinarea și comasarea domeniilor de control. Se 
efectuează un singur control pentru mai multe domenii relevante pentru persoana supusă 
controlului dacă acest lucru este justificat în baza analizei și evaluării riscurilor. 

 

6.4.2 Pregătirea inspectorilor (echipei de control) pentru a efectua controlul oficial. 

Controlul poate fi desfășurat de minimum doi inspectori, delegați din aceeași 

Subdiviziune. După aprobarea delegației de control, inspectorii pregătesc misiunea de 

control oficial, după cum urmează: 

a) Se asigură prin diferite metode că pe perioada preconizată a controlului operatorul 

economic va activa;  

b) Se asigură că deține echipamentul necesar, în dependență de obiectul ce urmează a 

fi inspectat;  

c) Pregătește documentația necesară aferentă controlului official (Lista de verificare 

conform domeniului aferent controlului, Proces-verbal de control, Ordonanță suspendare 

a Autorizației sanitar-veterinare de funcționare, Fișe de evaluare conform domeniilor 

aferente de control, ș.a.) 

d) Se asigură că este dotat cu toate resursele materiale legate de deplasarea la fața 

locului, inclusiv (rechizite de birou, transport, combustibil, etc) 
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 6.4.3 Începerea controlului official 
În conformitate cu legislația națională controalele oficiale se efectuează fără 

informare prealabilă, cu excepția cazurilor precum auditul și inspecțiile la solicitarea 

agentului economic în cazul eliberării unor acte permisive, care necesită notificarea 

prealabilă a agenților economici. 

Atît controlul oficial planificat cît și cel inopinat vor succede aceleași etape de 

desfășurare, cu excepția prelevării de probe în cadrul  Programelor de monitorizare și 

supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor, hranei pentru animale 

și calității produselor de uz fitosanitar pentru anul 2021. 

Controlul oficial de stat începe prin prezentarea legitimațiilor de serviciu de către 
inspectori și cu înmânarea originalului delegației de control. Pe o copie a delegației de 
control, persoana supusă controlului face consemnarea „Am primit un exemplar” cu notarea 
datei și semnătura reprezentantului agentului economic controlat. 

Echipa de control informează despre scopul controlului, tipul și temeiul controlului, 
iar în cazul controlului inopinat înmânează nota de motivare. 

Atât persoana supusă controlului, cât și inspectorii trebuie să-și cunoască drepturile 
și obligațiile stabilite în actele normative în vigoare. 

În funcție de genul de activitate al persoanei supuse controlului de către inspectori 
sunt aplicate listele de verificare aprobate prin ordinul MADRM nr. 79/2019. 

 

6.4.4 Efectuarea controlului oficial  

Controlul se va efectua în baza Listelor de verificare conform domeniului și tipului 
activității unităților supuse controlului. 
 Controlul va fi efectuat de către inspector cu mijloace de măsurare și echipamente 

aflate în dotarea STSA, special pregătite în acest sens, cu excepția cazurilor cînd regulile 

interne a întreprinderii prevăd asigurarea cu echipament specific de protecție a tuturor 

vizitatorilor. 

 Inspecția va decurge începînd cu zonele tehnologice curate (albe) și va decurge spre 
zonele tehnologice murdare (negre). În procesul inspecției se va verifica minuțios întreg 
procesul de producere, procesare, depozitare.  
 

Inspectorii fac înregistrări în listele de verificare aplicate, în cazul constatării 
neconformităților și încălcărilor, fac copii, înregistrări foto sau video, alte dovezi ale 
documentelor sau ale altor obiecte ce denotă constatările efectuate, pe care le va anexa la 
procesul-verbal de control. Inspectorul trebuie să aprecieze obiectiv şi echidistant toate 
aspectele ce ţin de efectuarea controlului. 

 
Inspectorul are obligația de a efectua atât controlul documentar (informații, 

certificate, licențe autorizări, contracte, etc) al desfășurării activității de întreprinzător, 
verificând trasabilitatea produselor fabricate, cât și controlul întregului proces tehnologic cu 
prelevarea probelor. Prelevarea probelor este o parte componentă a controlului oficial care 
se va efectua conform Procedurilor specifice domeniului. Durata controlului nu poate depăși 
5 zile de la data indicată în delegația de control. 
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6.4.5 Încheierea controlului oficial  

Procedura de control se încheie prin întocmirea de către inspectori la locul efectuării 
controlului a procesului-verbal de control, ce se completează și se semnează pe fiecare 
pagină de toți inspectorii indicați în delegația de control şi de persoana supusă controlului. 

 
Procesul-verbal de control se întocmește în două exemplare, iar în cazul 

constatării semnelor componenței de infracțiune – în trei exemplare.  
 
Un exemplar al procesului-verbal de control se înmânează persoanei supuse 

controlului, cu efectuarea unei mențiuni scrise despre aceasta pe al doilea exemplar, 
confirmat prin semnătura persoanei ce recepționează procesul-verbal. În cazul în care 
persoana supusă controlului refuză să semneze și/sau să primească procesul-verbal de 
control, sub semnătura inspectorilor se face mențiunea respectivă cu implicarea martorilor. 
Al doilea exemplar al procesului-verbal de control se păstrează în Subdiviziunea din care 
fac parte inspectorii care au efectuat controlul. 

 
Exemplarul al treilea al procesului verbal de control, întocmit în cazul aplicării 

măsurilor sancționatorii, semnat de către toate persoanele implicate în control, este păstrat 
în cadrul Subdiviziunii pentru cazul în care persoana supusă controlului va contesta 
rezultatele controlului. În acest caz procesul-verbal de control şi materialele ce ţin de 
rezultatele controlul în cauză vor fi direcționate Direcției Juridice ANSA pentru demararea 
procedurilor juridice. 

 
Procesul-verbal de control se generează obligatoriu în sistemul http://rsc.gov.md 

după posibilitate la locul efectuării controlului, sau la oficiu  după efectuarea controlului 
propriu-zis, dar nu mai târziu de 5 zile de la efectuarea controlului și se semnează cu 
semnătură electronică de către toți inspectorii participanți în control, iar după posibilitate și 
de către persoana supusă controlului. Procesul-verbal de control creat în sistem (versiunea 
electronică), care nu poate fi semnat electronic de persoana supusă controlului, se 
transmite acesteia prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea 
recepționării procesului-verbal de către persoana controlată. Comunicarea și recepționarea 
procesului-verbal semnat cu semnătură electronică avansată calificată la adresa electronică 
indicată de persoana supusă controlului se consideră comunicare la sediul acesteia. Pentru 
constatarea semnării olografice a procesului verbal de control de către persoana controlată, 
se scanează și se încarcă în sistem procesul verbal de control întocmit pe suport de hârtie. 

 
Forma de prezentare a procesului-verbal de control este stabilită conform sistemului 

RSC și anexei la HG nr.464 din 23.05.2018, fiind alcătuit din partea constatatoare, partea 
prescriptivă și partea sancționatorie și conține în mod obligatoriu: 

 
a) denumirea completă a Subdiviziunii din cadrul ANSA, numele complet şi funcția 

inspectorilor; 

http://rsc.gov.md/
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b) date cu privire la delegația de control, numărul și data prin care a fost aprobat planul 

de control iar în cazul controlului inopinat și nota de motivare și temeiul efectuării 

controlului; 

c) denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului 

de control; 

d) tipul controlului; 

e) lista(ele) de verificare aplicată(e); 

f) date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele şi 

obiectele de altă natură care au fost supuse controlului, relevante în scopul 

controlului; 

g) constatările şi rezultatele controlului; 

h) referința expresă la prevederile actelor legislative şi normative pe care le-a încălcat 

persoana supusă controlului; 

i) copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, ale altor documente 

întocmite în cadrul controlului; 

j) date despre prelevarea mostrelor, cu indicarea numărului și a tipului de produs 

prelevat; 

k) date privind durata controlului; 

l) explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale reprezentanților 

acesteia; 

m) în partea prescriptivă - recomandările și indicațiile pentru înlăturarea încălcărilor 

stabilite, după caz; 

n) prescripția de aplicare a măsurilor restrictive, după caz; 

o) termenul în care urmează să fie înlăturate încălcările; 

p) constatarea contravențiilor sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu 

indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz; 

q) date despre verificarea executării prescripției. 

 

Prescripția și măsuri restrictive 
În partea prescriptivă, ca parte componentă a procesului verbal de control, sunt 

stabilite prescripțiile și recomandările de înlăturare a încălcărilor și neconformităților stabilite 
în partea constatatoare a procesului verbal de control, unde sunt specificate clar prevederile 
actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului și este stabilit un termen 
limită de înlăturare a lor, ce nu poate fi mai mic de 30 zile calendaristice de la data semnării 
procesului verbal de control. 

Prescripţia va stabili: 
a) expres şi clar, încălcările comise de persoana supusă controlului cu referinţe 

directe la prevederile legale încălcate; 
b) recomandări (indicaţii) privind înlăturarea încălcărilor şi natura recomandărilor; 
c) prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările; 

d) termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările; 
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e) măsuri restrictive, după caz. 

 Inspectorii supraveghează și verifică executarea în termen a prescripțiilor emise pe 

fiecare persoană supusă controlului, iar în cazul confirmărilor de rigoare privind înlăturarea 

încălcărilor prescrise, se face mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal de control, 

introduce în RSC dovada executării prescripțiilor emise și închide dosarul de control. 

 În cazul în care persoana supusă controlului nu înlătură încălcările legislaţiei în 

termenul stabilit în procesul verbal de control, inspectorul, în funcţie de gradul de pericol și 

neconformități constatate, poate emite altă prescripție, cu sau fără aplicarea măsurilor 

restrictive, sau poate aplica sancțiuni prevăzute de lege.  

Persoana supusă controlului are dreptul de a include în procesul-verbal de control 

explicații și/sau obiecții în privința măsurilor restrictive prescrise, care vor fi examinate în 

mod obligatoriu de conducătorul Subdiviziunii din care fac parte inspectorii care au efectuat 

controlul. 

Dacă persoana supusă controlului își exprimă dezacordul în termen de 10 zile de la 

semnarea procesul verbal de control întocmit și aduce probe suplimentare în favoarea sa, 

inspectorul în urma examinării materialelor prezentate, întocmește un proces verbal 

suplimentar, adițional sau conex cu cel inițial, unde se indică în partea constatatoare 

modificările operate. În cazul obținerii rezultatelor de laborator, ce constată neconformitatea 

probelor prelevate în cadrul controlului inițial, de asemenea se întocmește un proces verbal 

suplimentar cu aplicarea măsurilor restrictive sau de sancționare. Procesul verbal de control 

suplimentar se semnează conform aceleiași proceduri cu anexarea documentelor 

confirmative și se înregistrează în RSC ca anexă la procesul verbal de control inițial.  

 Indiferent de termenul indicat, orice măsură restrictivă încetează odată cu executarea 

prescripției prin înlăturarea încălcărilor indicate și prezentarea în termen a confirmărilor de 

rigoare de către persoana supusă controlului. 

Procesul verbal cu privire la contravenție și Planul de remediere 

În cazul când inspectorii, în cadrul efectuării controalelor oficiale de stat în domeniu, 

constată încălcări ce cad sub incidența Codului contravențional, se întocmește procesul 

verbal cu privire la contravenție  conform Ordinului ANSA nr.148 din 08.04.2019 privind 

aprobarea formularului procesului-verbal cu privire la contravenție, Deciziei Partea 

rezolutivă (Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 ),  și se semnează în original pe ambele exemplare. 

Primul exemplar rămâne la Subdiviziunea din care fac parte inspectorii care au efectuat 

controlul, iar al doilea exemplar se înmânează reprezentantului persoanei controlate. 

Totodată, se v-a întocmi și un Plan de remediere conform Ordinului ANSA nr.261 

din 02.07.2021 privind aprobarea formularului Planului de remediere (Anexa nr.3). Dacă s-a 

întocmit Plan de remediere, nu se aplică sancțiuni contravenționale, inclusiv sancțiuni 

complementare, pînă la expirarea termenului de remediere. 



 

 
PROCEDURA GENERALĂ 

PREGĂTIREA ȘI EFECTUAREA CONTROLULUI OFICIAL PE 

DOMENIILE DE COMPETENȚĂ ANSA 

Cod: PG-19/1 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr.1 

Pag. 14 din 19 

 

Termenul de remediere reprezintă o perioadă între 30 și 90 de zile lucrătoare de la 
data comunicării procesului-verbal cu privire la contravenție, în decursul căreia 
contravenientul are posibilitatea remedierii încălcărilor constatate și conformării cu cerințele 
legislației. Termenul de remediere se stabilește luând în considerare circumstanțele 
săvârșirii faptei și complexitatea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de către 
contravenient. Termenul de remediere stabilit de inspectori (echipa de control) nu poate fi 
modificat. 

Informația despre Planul de remediere se va include în RSC în termen de cel mult 5 
zile lucrătoare de la data întocmirii acestuia. 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, 
inspectorii (echipa de control) verifică acțiunile întreprinse de contravenient și completează 
partea a II-a a planului de remediere, în care menționează în ce proporție au fost realizate 
măsurile de remediere stabilite. 

În cazul în care, în urma verificării repetate, se constată neconformarea 
contravenientului cu cerințele legale și nerealizarea măsurilor de remediere în termenul 
stabilit, inspectorii (echipa de control) întocmește un alt proces-verbal cu privire la 
contravenție, prin care persoanei responsabile i se aplică sancțiunile contravenționale 
respective. 

 

6.4.6 Finalizarea procedurii de control  

După finalizarea etapelor de control, echipa de inspectori participanți în controlul 

oficial de stat, semnează și prezintă reprezentantului agentului economic câte un exemplar 

al procesului verbal de control, proces verbal de prelevare a  probelor și, după caz, proces 

verbal cu privire la contravenție. De asemenea, în cazul prelevării probelor agentul 

economic este obligat să păstreze contraproba prelevată în condițiile specifice tipului de 

produs până la obținerea rezultatelor analizelor de laborator. 

La prezentarea de către reprezentantul persoanei supuse controlului a probelor de 

înlăturare a neconformităților indicate în partea prescriptivă a procesului verbal de control, 

inspectorii fac consemnarea în procesul verbal de control cu indicarea datei, a semnăturii 

inspectorilor și cu închiderea procesului verbal de control. Probele de înlăturare a 

neconformităților se încarcă în RSC, iar doar după obținerea rezultatelor încercărilor de 

laborator, prin care se constată conformitatea produselor prelevate,  se finalizează 

procedura de control și poate fi urmată de închiderea dosarului de control. 

În cazul sancționării agentului economic, prin aplicarea amenzii în conformitate cu 

prevederile Codului Contravențional nr. 218/2008, în RSC sunt încărcate și procesul verbal 

de contravenție, decizia de aplicare a amenzii, precum și dovada de achitare a ei, după care 

se finalizează controlul și se închide dosarul de control. 

Procesul de utilizare a Registrului de Stat al controalelor este descris în PG-18/01 

din 12.07.2021 ,,Utilizarea Registrului de Stat al controalelor de către inspectorii Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor” 
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7. ÎNREGISTRĂRI 

7.1. Planul anual al controalelor - formular cod: PAC-7.3 (anexa nr.1 la PG-18/01 din 12.07.2021) 

7.2. Proces-verbal de control - formular cod: PVC-7.3(anexa nr.2 la PG-18/01 din 12.07.2021) 

7.3. Proces-verbal de control suplimentar - formular cod: PVCS-7.3 (anexa nr.3 la PG-18/01 din 

12.07.2021) 

7.4. Delegaţia de control - formular cod: DC-7.3 (anexa nr.4 la PG-18/01 din 12.07.2021) 

7.5. Proces-verbal cu privire la contravenție - formular cod:  PVPC-7.3 

7.6. Decizie - formular cod:  D-7.3 

7.7.  Anexa la Proces-verbal cu privire la contravenție (Plan de remediere) - formular cod: PR-7.3 

 

8.   ANEXE 

8.1. Anexa nr.1 Proces-verbal cu privire la contravenție - formular cod: PVPC-7.3 

8.2. Anexa nr.2 Decizie - formular cod: D-7.3 

8.3. Anexa nr.3 Anexa la Proces-verbal cu privire la contravenție (Plan de remediere) - formular 

cod: PR-7.3 
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Anexa nr. 1 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 
PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENȚIE 

Seria___      nr.__________  

“  ”  20                                                                                  Locul încheierii  ______________________ ora___________ 

1. Agent constatator  ___________________________________________________________________________ 
(numele şi prenumele agentului constatator,funcția) 

Datele persoana fizica/ persoana cu funcție de raspundere în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional: 

1.1. Numele:  ____Prenumele:  ________Patronimicul: ____________________________ 
1.2. Locul și data naşterii  _____________________________________ 
1.3. Identificat prin___________________seria  numărul  eliberat de la   

IDNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
1.4. Domiciliul: localitatea________________________strada_____________________________bloc  ap.   

1.5. Locul de muncă  ocupaţia  tel:   
Persoana juridică: 
1.6. Denumirea întreprinderii  _______codul fiscal_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
1.7. Sediul (adresa juridică)    

1.8. Reprezentant  Adresa  tel.   
3.Timpul comiterii: data  luna  anul  ora comiterii  (sau perioada cuprinsă între)   

4. Locul comiterii (localitatea, adresa)   

5. Fapta contravenţională:    

  _ 
  _ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

( elementele constitutive ale contravenţiei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie ) 

Prin ce a comis o contravenţie, prevăzută de art.   
  _____din Codul contravenţional al Republicii Moldova. 
6. Explicațiile contravenientului în privința căruia s-a întocmit proces-verbal:  

 
 

 
 

     _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

7. Interpret/traducător (numele, prenumele, patronimicul, funcţia)   
  am fost informat despre răspunderea penală conform prevederilor art. 312 din CPRM, 
 pentru traducerea/interpretarea incorectă, fapt pentru care semnez    
8. Reprezentant legal (nume, prenume, domiciliul, act confirmativ)   
9. Probe( foto/video)____________________________________________________________________________  
10.Menţiunea privind refuzul persoanei de a semna procesul-verbal, motivele refuzului/absența persoanei 
în privinţa căreia s-a întocmit proces-verbal    
11.Martor:   
__________________________________________________________________________/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ 

(numele, prenumele, patronimicul, IDNP, semnătura) 

12. Victima_____________________________________________________________________________________ 
13. Examinarea cazului va avea loc la_____________________________________________________________________ 
Data_________________________ora_________________________  

14. Semnăturile:Agent constatator         
                            Persoana în privinţa căreia s-a întocmit proces-verbal     

                            Martor     

                               Victima__________________________________________________________________________________ 
15.Drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 34, 384, 387și 448 din Codul contravenţional, specificate pe verso, au fost 
explicate, fapt pentru care semnez:       

                  (semnătura persoanei în privința căreia s-a întocmit proces-verbal și data)                          (semnătura  

______________________________________________________________________________________ 
FORMULAR                      Cod:  PVPC-7.3                                    Ediția 1/07.2021                              Pag.1/2 
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Articolul 34. Amenda   
    (1) Amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 50 lei.  
    (2) Amenda se aplică persoanelor fizice de la una la 500 de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţie de răspundere – de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale.    (21) Amenda se aplică persoanelor juridice în limitele stabilite de articolul din partea 
specială a cărţii întîi a prezentului cod, după caz:     
    a) amendă de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale;   
    b) amendă în mărimea valorii produsului, serviciului respectiv care constituie obiectul contravenţiei, dar nu mai puţin de valoarea limitei maxime în unităţi convenţionale, în cazul în care acest fapt este prevăzut expres de norma materială din partea 
specială a cărţii întîi. 
  (22) Comiterea repetată de către persoana juridică, în decursul unui an calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a prezentului cod se sancţionează cu amendă în mărime dublă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată 
în partea specială a cărţii întîi. 
  (23) Comiterea de către persoana juridică a treia oară şi mai mult, în decursul unui an calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a prezentului cod se sancţionează cu amendă în mărime triplă din suma amenzii în valoarea limitei 
maxime, indicată în partea specială a cărţii întîi.    
 (24) Amenda se achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia. 
 (3) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.  
 (31) Evidența executării sancțiunilor amenzilor se ține în Registrul debitorilor. Conținutul Registrului debitorilor, modul de ținere a acestuia și modul de evidență a executării sancțiunilor amenzilor se reglementează de către Guvern.    
 (4) Dacă persoana fizică sau juridică nu a achitat amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii acesteia, se va proceda conform reglementărilor Codului de executare. În cazul în care achitarea amenzii nu este posibilă din cauza lipsei ori a insuficienței 
bunurilor sau din cauza eschivării cu rea-voință a contravenientului de la achitarea acesteia, instanța de judecată poate înlocui suma neachitată a amenzii, după caz, cu: 
a) amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul articol;  
b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an; 
c) muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se o oră de muncă pentru o unitate convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore; 
d) arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 unităţi convenţionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont de restricţiile prevăzute la art.38 alin.(4). 
(5) În cazurile prevăzute la alin. (4), suma neachitată a amenzii stabilite pentru contravențiile prevăzute la art. 228–245 poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an. 
(6) Pentru situaţiile enumerate la alin.(4) lit.a), c) şi d), privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an poate fi aplicată ca sancţiune complementară.    
(7) În cazurile prevăzute la alin. (4), suma neachitată a amenzii stabilite persoanei juridice poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.    
(8) Amenda se înlocuieşte de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza, la demersul acestuia sau al procurorului care a examinat cauza. În cazul în care 
sancțiunea este aplicată de către instanța de judecată, înlocuirea se efectuează de către instanța care a judecat cauza în fond, la demersul executorului judecătoresc. 
 
 Articolul 378. Dreptul la apărare 
 (1) În procesul contravenţional, autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională este obligată să asigure părţilor şi altor participanţi la proces deplina exercitare a drepturilor procesuale în condiţiile prezentului cod. 
 (2) Pe parcursul procesului contravenţional, părţile au dreptul să fie asistate de un apărător (avocat). 
 (3) În momentul pornirii procesului contravenţional, autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională este obligată să aducă la cunoştinţa persoanei pasibile de răspundere contravenţională dreptul ei de a fi asistată de un apărător. 
 (4) În cel mult 3 ore din momentul reţinerii, persoanei care este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional şi nu are apărător ales i se desemnează, în modul stabilit de art. 167 alin. (11) din Codul de procedură penală, un avocat care acordă 
asistenţă juridică garantată de stat. 
 
Articolul 384. Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional 
(1) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional şi căreia, prin hotărîre definitivă, i s-a stabilit o sancţiune contravenţională sau a cărei răspundere contravenţională sau executare a sancţiunii contravenţionale aplicate este înlăturată 
prin hotărîre definitivă se numeşte contravenient. 
(2) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul: 
     a) la apărare; 
     b) să cunoască fapta imputată; 
     c) să fie asigurată, în cel mult 3 ore de la reţinere, cu un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat dacă fapta este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional; 
    d) să anunţe, în cazul reţinerii, în termen de o oră din momentul reținerii, prin autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională, două persoane, la alegerea sa, despre faptul şi locul reţinerii;  
    e) să primească informaţie scrisă şi explicarea drepturilor sale expuse în prezentul articol, inclusiv a dreptului de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, împotriva rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei, precum şi de a nu-şi 
recunoaşte vinovăţia; 
    f) să fie audiată în prezenţa apărătorului dacă acceptă sau cere să fie audiată; 
    g) să aibă întrevederi cu apărătorul în condiţii confidenţiale, fără limitarea numărului şi duratei întrevederilor; 
    h) să ia cunoştinţă de materialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-verbal;  
    i) să prezinte probe;  
    j) să formuleze cereri;  
    k) să conteste decizia asupra cauzei;  
    l) să recunoască total sau parţial vinovăţia în comiterea faptei ce i se impută;  
    m) să ceară recuzarea reprezentantului autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului;  
    n) să solicite audierea martorilor; 
    o) să facă obiecţii împotriva acţiunilor agentului constatator şi să ceară consemnarea obiecţiilor sale în procesul-verbal; 
    p) să ia cunoştinţă de procesul-verbal încheiat de agentul constatator, să facă obiecţii asupra corectitudinii lui, să ceară completarea lui cu circumstanţele care, în opinia sa, trebuie să fie consemnate; 
    q) să se împace cu victima în condiţiile prevăzute de prezentul cod; 
    r) să fie informat de agentul constatator despre toate hotărîrile ce se referă la drepturile şi interesele sale, să primească, la cerere, copii de pe aceste hotărîri; 
    s) să atace, în modul stabilit de lege, acţiunile şi deciziile autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, inclusiv hotărîrea judecătorească; 
    t) să retragă orice plîngere depusă personal sau de apărător în interesele sale; 
    u) să ceară şi să primească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sau inacțiunile ilicite ale autorității competente să constate contravenția sau să soluționeze cauza contravențională. 
(3) Realizarea de către persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional a drepturilor sale ori renunţarea la realizarea acestor drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul persoanei şi nu poate avea consecinţe nefavorabile pentru ea.  
    (31) Dreptul prevăzut la alin. (2) lit. u) se oferă doar în cazul în care prin hotărîre judecătorească definitivă s-a constatat caracterul ilicit al acțiunilor sau al inacțiunilor autorității competente să constate contravenția sau să soluționeze cauza 
contravențională. 
    (4) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional este obligată: 
    a) să se prezinte la citarea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională; 
    b) să accepte, la cererea autorităţii competentă să constate contravenția sau să soluţioneze cauza contravenţională, examinarea şi percheziţia sa corporală; 
    c) să accepte necondiţionat, la cererea autorităţii competentă să constate contravenția sau să soluţioneze cauza contravenţională, testarea alcoolscopică, examenul medical, dactiloscopia, prelevarea de sînge şi de secreţii ale corpului pentru analiză; 
    d) să fie supusă expertizei judiciare, la cererea agentului constatator competent sau a instanţei; 
    e) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator şi ale preşedintelui şedinţei de judecată; 
    f) să respecte ordinea în şedinţa de judecată şi să nu părăsească sala de şedinţe fără învoirea dată de preşedintele şedinţei. 
    (5) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod. 
    (6) În conformitate cu prevederile prezentului cod, drepturile minorului se realizează şi de reprezentantul lui legal. Procesului contravenţional se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură penală cu privire la drepturile şi obligaţiile 
reprezentantului legal al minorului. 
 
Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului  constatator asupra cauzei contravenționale  
    (1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor 
procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente 
la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8). 
    (2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în 
termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația. 
    (3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de 
la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.  
    (4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi 
dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă. 
    (5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.  
    (6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.  
    (7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate. 
    (8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat. 

______________________________________________________________________________________ 
FORMULAR                      Cod:  PVPC-7.3                                    Ediția 1/07.2021                              Pag.2/2 

 

 



 

 
PROCEDURA GENERALĂ 

PREGĂTIREA ȘI EFECTUAREA CONTROLULUI OFICIAL PE 

DOMENIILE DE COMPETENȚĂ ANSA 

Cod: PG-19/1 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr.1 

Pag. 18 din 19 

 

Anexa nr. 2 

AGENŢIA NAŢIONALĂ  

PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

PARTEA REZOLUTIVĂ 

 

DECIZIE 

din data____________ 

la procesul-verbal cu privire la contravenţie nr.___________________ 

 

Ţinînd seama de faptele săvîrşite şi apreciind existenţa de date suficiente pentru constatarea 

contravnţiei prevăzute de art.___________ al Codului Contravenţional al RM, urmează a fi trasă la 

răspundere persoana fizică /juridică /cu funcţie de răspundere ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                             /numele, prenumele/ denumirea persoanei juridice, cod fiscal/  

persoana împuternicită___________________________________________________________ 

Data naşterii_______________, locul naşterii_________________ c/f__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

Domiciliul/sediul (adresa juridică)__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Conform prevederilor Codului contravenţional al RM, art._______________________________ 

 

Se aplică contravenientului sancţiune sub forma de_________________________ în mărime 

de___________U.C., ce constituie suma de____________________________________MDL 

Amenda va fi achitată la__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

În termen de 30 de zile de la comunicare, urmînd ca în acelaşi termen sa prezinte bonul de plată 

la Direcţia teritorială pentru Siguranţa Alimentelor_____________________________________ 
                                                                                                                                                                                 adresa 

Se explică contravenientului  că in conformitate cu prevederile art. 34 alin.(3) C.C.R.M. este în drept 

să achite doar jumătate din amenda stabilita daca o plăteşte în cel mult 3 zile lucratoare de la data 

aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale. 

Contestarea deciziei se face în conformitate cu art. 448 Cod Contravenţional al RM. 

 

Persoana cu drept de examinare/ sancționare conform art. 414 al.(3) C.C.RM _______________ 
                                                                                                                                                                                   

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                               nume, prenume, semnătura, 

          L.Ș 

Cu prezenta decizie am luat cunoştinţă, un exemplar am primit  pentru ce şi semnez. 

 

                                                                                   numele, prenumele, semnătura  

___________________________________________________________________________ 
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Anexa nr.3 

A N E X Ă 

la Procesul-verbal cu privire la contravenție 

întocmit la data de____________________ 
 

Partea I 

Planul de remediere 
__________________________ 

                                                                                                                                 (data întocmirii) 

Nr. 

crt. 

Fapta contravențională 

constatată 

Măsurile de remediere 

stabilite 

Termenul de 

remediere 

1    

2   

3   

4   
 

Alte mențiuni 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Agent constatator                                                      Contravenient 

_______________________                                         _______________________ 
(nume, prenume, semnătura)                                                (nume, prenume, semnătura) 

Martor 

______________________ 
(nume, prenume, semnătura) 

Partea a II-a 

Realizarea planului de remediere 

____________________________ 
                                                                                                                               (data verificării) 

Nr. 

crt. 

Măsura de remediere 

stabilită 

Proporția 

în care s-a realizat 

1   

2   

3   

4   
 

Alte mențiuni 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Agent constatator                                                       Contravenient 

_______________________                                   _______________________ 
(nume, prenume, semnătura)                                                         (nume, prenume, semnătura) 

             Martor 

______________________ 
  (nume, prenume, semnătura) 
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