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APROB 
Vladislav COTICI, 
Director General 

 
________________ 

 
RAPORT 

privind implementarea FOII DE PARCURS pentru obținerea de către Republica Moldova  
a dreptului de a exporta în Uniunea Europeană carne de pasăre și ouă categoria B (2019-2020), 

pentru anul 2019 
 

I. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR (REORGANIZAREA) AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR,  
ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR PENTRU OBȚINEREA DREPTULUI DE EXPORT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  

A CĂRNII ȘI OUĂLOR DE PASĂRE CATEGORIA B 
N/O Acţiuni  Sub-acțiuni Instituțiile 

responsabile 
Termenele 
de realizare 

Indicatori Executare 

1.  Implementarea 
Regulamentului privind 
organizarea și 
funcționarea Agenției 
Naționale pentru 
Siguranța Alimentelor 
(Hotărârea Guvernului 
nr. 600 din 27 iunie 2018 
cu privire la organizarea 
și funcționarea 
Agenției Naționale pentru 
Siguranța Alimentelor)  

Elaborarea și aprobarea actelor 
normative necesare pentru 
punerea în aplicare a 
Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale pentru 
Siguranța Alimentară 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

Trimestrul II, 
2019 

Nr. actelor 
aprobate  

Realizat. 
1) Hotărârea Guvernului nr. 
1209 din 05.12.2018 cu 
privire la aprobarea 
Statutului Instituţiei 
publice ,,Laboratorul 
central fitosanitar”; 
2) Hotărârea Guvernului nr. 
1210 din 05.12.2018 cu 
privire la aprobarea   
Statutului Instituţiei 
Publice ,,Laboratorul 
central de testare a 
băuturilor 
alcoolice/nealcoolice şi a 
produselor conservate”; 
3) Hotărârea Guvernului nr. 
1211 din 05.12.2018 cu 
privire la aprobarea 
Statutului Instituţiei 



2 
 

Publice ,,Centrul 
Republican de Diagnostic 
Veterinar”. 

2. Reorganizarea Centrului 
Republican de 
Diagnostică Veterinară 
(IP CRDV) 

2.1. Identificarea și aprobarea 
noii conducerii a CRDV 
 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

Trimestrul I, 
2019 
 
 

Ordinul ANSA 
aprobat 

Realizat. 
Ordinul nr. 124 din 
26.03.2019 ”Cu privire la 
numirea în funcție”. 

2.2. Elaborarea Programului de 
dezvoltare strategică a CRDV 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

Semestrul I, 
2019 
 

Ordinul 
ANSA/CRDV 
aprobat 

Realizat. 
Ordinul nr. 30 din 
10.06.2019 cu privire la 
aprobarea Programului de 
dezvoltare strategică a 
I.P.CRDV  

2.3. Implementarea Programului 
de dezvoltare strategică a CRDV 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

2019 
 

Raportul final 
elaborat 

Realizat parțial. 
A fost implementat 

Sistemul de management 
conform Standardului SM 
EN ISO/IEC 17025-2018 
”Cerințe generale pentru 
competența laboratoarelor 
de încercări”  în 
Laboratoarele IP CRDV 
(LIPAOA si LDSA). În 
perioada 11-13.12.2019 a 
avut loc evaluarea la fața 
locului (supraveghere și 
extindere – LÎPAOA și 
acreditare LDSA) de către 
MOLDAC. În urma 
evaluării au fost depistate 
trei neconformități, din care 
una este deja eliminată. În 
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prezent se realizează Planul 
de acțiuni corective pentru 
lichidarea a două 
neconformități, termenul de 
realizare fiind 20.01.2020 

3. Efectuarea audit-ului de 
profil a subdiviziunilor 
teritoriale ale ANSA 
 

Efectuarea audit-ului 
subdiviziunilor teritoriale ale 
ANSA în domeniul cărnii,  
ouălor de pasăre 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Subdiviziunile 
teritoriale ANSA 

Semestrul  I, 
2019 

Raportul de 
audit elaborat 
și aprobat 
 

Realizat.  
     În conformitate cu 
Ordinul ANSA nr. 100 din 
15.03.2019 ”Cu privire la 
efectuarea misiunii de 
audit”, în perioada 18 martie 
-15 aprilie 2019, s-a 
desfășurat misiunea de 
audit “Evaluarea 
sistemului de control oficial 
în domeniul cărnii de 
pasăre și ouă”. Raportul 
final a fost elaborat și 
aprobat de conducerea 
ANSA. Au fost elaborate 
Planuri de acțiuni privind 
implementarea 
recomandărilor de audit. 

4. Revizuirea sistemului de 
salarizare CRDV și a 
personalului din cadrul 
sistemului de laboratoare 

 Ministerul Finanțelor; 
 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

Trimestrul II, 
2019 

Nr. actelor 
normative 
aprobate 

Realizat. 
    Începând cu ianuarie 
2019, angajații CRDV 
primesc salariile calculate în 
temeiul Hotărârii 
Guvernului nr.743 din  
11.06.2002 cu privire la 
salarizarea angajaţilor din 
unităţile cu autonomie 
financiară, deoarece CRDV 
a trecut la autofinanțare.  
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5. Revizuirea și modificarea 
tarifelor pentru 
efectuarea controalelor 
oficiale 

 Elaborarea Hotărârii Guvernului 
pentru modificarea tarifelor 
pentru efectuarea controalelor 
oficiale; 

Ministerul 
Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 
și Mediului; 

 
Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 
 

Ministerul Finanțelor; 
 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

 
 
 
 
 
Trimestrul I, 
2019 

Hotărârea 
Guvernului 
aprobată 

Realizat. 
     Hotărârea Guvernului nr. 
90 din 11.02.2019 cu 
privire la aprobarea 
Metodologiei de calculare 
a tarifelor la serviciile 
prestate de Agenţia 
Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor, 
precum și Nomenclatorul 
serviciilor prestate de 
Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor şi  
tarifelor la acestea. 

6. Instruirea continuă a 
angajaților ANSA, a 
inspectorilor teritoriali și 
a agenților economici 
 
 

Implementarea Planului 
multianual de dezvoltare 
profesională pentru perioada 
2016-2020, inclusiv: 
 

- instruirea angajaților 
ANSA; 

 
- instruirea inspectorilor 

teritoriali din cadrul structurilor 
teritoriale de siguranță a 
alimentelor (STSA); 

 
- instruirea operatorilor 

din sectorul avicol. 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară; 

 
Subdiviziunile 

teritoriale ANSA 

Anual  Anual:  
      - minimum 

10 angajați 
ANSA 
instruiți; 
 

- minimu
m  150 
inspectori din 
structurile 
teritoriale 
instruiți; 

 
- minimu

m 60 agenți 
economici 
instruiți. 

Realizat. 
   Au fost petrecute 10 
exerciții de simulare 
raionale de birou, fiind 
instruiți 50 inspectori din 
cadrul subdiviziunilor 
teritoriale pentru siguranța 
alimentelor (STSA). 
În perioada 10–13 iulie 
2019, în Tirana, Albania un 
inspector din cadrul ANSA, 
în comun cu reprezentanții 
ANSP, a participat la 
exercițiul internațional de 
simulare de birou a Gripei 
Aviare.  
La 22 martie 2019, a fost 
organizată întrunirea cu 
operatorii avicoli cu 
tematica „Situația actuală în 
domeniul avicol și 
progresul implementării 
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Foii de parcurs pentru 
obținerea dreptului de a 
exporta în UE carne de 
pasăre și ouă categoria B”, 
la care au participat 24 
agenți economici și 10 
reprezentanți ANSA. 
Cu privire la  
implementarea Legii nr. 
279 din 15.12.2017  
”Privind informarea 
consumatorului cu privire la 
produsele alimentare”,   au 
fost instruiți:  
-  11 agenți economici în 
cadrul evenimentului 
”Fabricat în Moldova” 
(03.02.2019); 
- 107 inspectori teritoriali 
pe parcursul lunii ianuarie 
(Orhei, Bălți, Comrat și 
Chișinău); 
- 14 operatori din 
businessul alimentar, în 
cadrul evenimentului 
„Food&Drinks” (16.05.19). 
- 21 operatori din 
businessul alimentar, în 
cadrul Agenției 
(23.05.2019). 
 -  53  inspectori teritoriali 
în cadrul Agenției 
(05.12.2019). 
 
     La 05.07.2019 a fost 
realizată o instruire cu 



6 
 

importatorii și distribuitorii 
de medicamente de uz 
veterinar (19 participanți). 
    Un aspect l-au constituit 
cerințele specifice față de 
vaccinurile contra Bolii de 
Newcastle, aplicabile din 
data de 01.01.2019 la 
importul acestora în 
Republica Moldova. 
     La data de 31 octombrie 
2019, a fost organizat un 
seminar cu tematica: 
„Implementarea legislației 
în domeniul sanitar-
veterinar, siguranța și 
calitatea produselor 
alimentare de origine 
animală”, în cadrul căruia 
au fost instruiți 57 
inspectori pe următoarele 
tematici:  
- implementarea Planului 
Național de monitorizare a 
reziduurilor. 
- rezultatele controalelor 
oficiale în domeniul avicol. 
- implementarea Legii 279 
din 15.12.2017 privind 
„informarea consumatorului 
cu privire la produsele 
alimentare.   
- recepționarea probelor la 
laboratorul CRDV. 
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II. SUPRAVEGHEREA, PROFILAXIA ȘI COMBATEREA BOLILOR LA ANIMALE,  
PRECUM ȘI PREVENIREA TRANSMITERII ACESTORA LA OM 

1. 
 

Asigurarea implementării 
programelor de 
monitorizare în domeniul 
sănătății animalelor 

1.1Implementarea Programului  
național de control al  Influenței 
Aviare pentru perioada 
 2017 - 2019 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

Anual 9425 
probe/18504 
teste  (H5 și 
H7) în 2017   
 
6080 probe în 
2018  
 
3273 probe 
2019  
 
2889 probe in 
2020 

Realizat.    
   În perioada de referință, 
au fost cercetate 3264 probe 
(prin ELISA) la Influența 
Aviară, si 9 probe prin 
PCR, conform Programului 
național de control al  
Influenței Aviare, aprobat 
prin Ordinul ANSA nr. 115 
din 20 martie 2019 ”pentru 
aprobarea Programului 
pentru gripa aviară și 
Abrogarea Ordinului 
nr. 233  din 08 mai 2018”. 

1.2. Implementarea Programului 
de monitorizare a Bolii de 
Newcastle, prin PCR 
 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

semestrul II - 
2017     
semestrul I  -  
2019 

4820 probe în 
2017  
 
2300 probe în 
2018 
 
4820 probe în 
2019 
 
2019 – cazurile 
suspecte 
detecția 
antigenului 
(supravegherea 
pasiva prin 
metoda PCR) 
 
2020 – cazurile 
suspecte 
detecția 

Realizat. 
    Pe parcursul anului 2019, 
au fost efectuate cercetări la 
Boala Newcastle prin PCR- 
23 probe. 
 
 

http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2018/Ordinul%20233%20GA.pdf
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antigenului 
(supravegherea 
pasiva prin 
metoda PCR) 

  1.3 Implementarea Programului 
cifric de control oficial al 
Salmonelei în efectivele de găini 
ouătoare și broileri cu petrecerea 
testărilor complete la 
serotipizare 
 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

semestrul II - 
2017     
semestrul I  -  
2019 

404 probe în 
2017  
 
404 probe în 
2018 
 
318 probe în 
2019, conform 
Programului 
National 
Control a 
Salmonelei 
pentru pui 
carne și găini 
ouătoare 
 
318 probe în  
2020 

Realizat parțial. 
       În cadrul Programului 
cifric de control oficial al 
Salmonelei, în anul 2019, au 
fost prelevate probe după 
cum urmează: 
 - găini ouătoare – 79 probe;  
 - pui de carne – 54 probe. 
     Toate probele sunt cu 
rezultate negative la 
prezența Salmonellei spp. 

III. MONITORIZAREA SIGURANȚEI ALIMENTELOR ȘI A INOFENSIVITĂȚII HRANEI PENTRU ANIMALE 
 

1. 
 

Asigurarea implementării 
Programelor de 
monitorizare și 
supraveghere  
în domeniul siguranței 
alimentelor și furajelor 

Implementarea Planului național 
de monitorizare a reziduurilor în 
carnea de pasăre și ouă pentru 
consum 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

31 Martie 
2018 
 
31 Martie 
2019 

Anual: 
- 200 probe 
carne pui; - 
200 probe ouă 
 
 

Realizat parțial. 
     În conformitate cu 
Programul național de 
monitorizare a reziduurilor, 
care a fost aprobat prin 
Ordinul ANSA nr. 61 din 
12.12.2019 ”Cu privire la 
planul de monitorizare a 
reziduurilor pentru anul 
2019”, au fost efectuate 166 
probe la carne de pasare și 
166 probe la ouă.  
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      Au fost transmise 
laboratoarelor 166 probe la 
carnea de pasăre, 166 
probe la ouă, din care: 126 
indici în Laboratoarele din 
România, 41 indici la ÎS 
”Centrul de Metrologie 
Aplicată și Certificare” din 
Republica Moldova și 84 
indici la IP "Centrul 
Republican de Diagnostică 
Veterinară", 5 indici la S.C. 
„Imunotehnomed” SRL, 4 
indici la laboratorul din 
Austria. 

1.2. Implementarea Programului 
de monitorizare a furajelor 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

31 
Decembrie 
2017 

90 de probe 
anual 
 

Realizat. 
     Au fost prelevate 90 
probe de furaje din sectorul 
avicol, conform  
Programului de 
monitorizare a furajelor, 
aprobat prin Ordinul ANSA 
nr.114 din 20.03.2019 ”Cu 
privire la implementarea 
programului de monitorizare 
și supraveghere a 
materialelor furajere”.  

1.3. Implementarea 
recomandărilor Proiectului 
TWINNING în domeniul 
monitorizare naționale a 
reziduurilor 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

31 
Decembrie 
2017 

Nr. 
recomandărilor; 
 
Raportul 
elaborat 
 

Realizat.  
    Au fost implementate  
recomandările Proiectului 
TWINNING în domeniul 
monitorizării reziduurilor în 
produsele alimentare de 
origine animală:  
- au fost ajustate limitele de 
detecție pentru toate 
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substanțele, 
- a fost extins domeniul de 
testare pentru grupa B1 
(chinolonilor și 
cefalosporinelor) și grupa 
B2a (imidazotiazol, 
levamisol) ș.a. 

2. Asigurarea implementării 
Programului privind 
criteriile microbiologice 
în abatoare 

Implementarea Programului 
privind criteriile microbiologice 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

  
90 probe, 
inclusiv 10 - 
tipizare în 
2019 
 
 
 
 
 
 

Realizat. 
    A fost elaborat Ordinul 
ANSA nr. 21 din 
17.01.2019 ”Cu privire la 
prelevarea probelor în 
cadrul programelor de 
monitorizare și 
supraveghere în domeniul 
siguranței alimentelor, 
sănătății plantelor și 
furajelor”, fiind executate în 
laborator  73 probe de carne 
și 19 probe de ouă. 

90 probe, 
inclusiv 10 - 
tipizare în 
2020 

  

IV. ORGANIZAREA CONTROALELOR OFICIALE LA OPERATORILOR BUSINESS-ULUI ALIMENTAR  

1. 
 

Implementarea 
Programului multianual 
de controale oficiale al 
ANSA 

1.1. Implementarea programului 
multianual de controale oficiale 
în domeniul sănătății și 
bunăstării animale în sectorul 
avicol 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 
 

Subdiviziunile 
teritoriale ANSA 

Anual 106 controale 
efectuate în 
2018; 
 
85 controale 
efectuate în 
2019; 
 
 
 
 

Realizat. 
    Au fost efectuate 114 
controale oficiale,  în 
domeniul sănătății și 
bunăstării animale în 
sectorul avicol, în temeiul 
Ordinului ANSA nr.654 din 
29.11.2018 ”Cu privire la 
aprobarea Planului anual al 
controalelor de stat pentru 
anul 2019”.  
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85 controale 
efectuate în 
2020 

 

1.2. Implementarea programului 
multianual de controale oficiale 
în domeniul siguranței 
alimentelor  în segmentul avicol 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 
 

Subdiviziunile 
teritoriale ANSA 

Anual 60 controale 
efectuate în 
2018; 
 
80 controale 
efectuate în 
2019; 
 
80 controale 
efectuate în 
2020 

Realizat. 
     S-au efectuat 98 
controale, inclusiv: 73 
controale la abatoare și 25 
controale la centrele de 
colectare/ambalare ouă.  
 

1.3. Implementarea Programului 
multianual de controale oficiale 
în domeniul furajelor în 
segmentul avicol 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 
 

Subdiviziunile 
teritoriale ANSA 

Anual 45 controale 
efectuate anual 

Realizat. 
     Au fost efectuate 45 
controale oficiale, în 
conformitate cu Ordinul 
ANSA nr. 114 din 
20.03.2019 ”Cu privire la 
implementarea Programului 
de monitorizare și 
supraveghere a materialelor 
furajelor”. 

2. Subvenționarea unităților 
din domeniul avicol în 
vederea facilitării 
modernizării și 
conformării la 
standardele Uniunii 
Europene 

Facilitarea subvenționării 
unităților din domeniul avicol 
pentru dotarea cu echipament 
modern și  implementarea 
sistemului HACCP 
 
 

Ministerul 
Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 
și Mediului; 

 
Agenția de Intervenție 

și Plăți pentru 
Agricultură; 

 
Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

2019-2020 Nr.   
beneficiarilor  
de subvenții 

Realizat. 
Modificata Hotarârea 
Guvernului nr. 455 din 
21.06.2017 cu privire la 
modul de repartizare a 
mijloacelor Fondului 
Naţional de Dezvoltare a 
Agriculturii şi Mediului 
Rural - Submăsura 1.4 
Stimularea investiţiilor 
pentru utilarea şi renovarea 
tehnologică a fermelor 
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zootehnice. 
1.6.4. Prelucrarea primară, 
ambalarea, refrigerarea, 
congelarea şi păstrarea 
cărnii, procesarea, 
ambalarea şi păstrarea 
laptelui, precum şi analiza 
mierii de albine. 
În conformitate cu noile 
prevederi, agenții economici 
din sectorul avicol pot 
beneficia de subvenții 50% 
din investiții (plafonul 
pentru submasura 1.4. - 3 
mln, pentru 1.6.4. – 5 mln), 
inclusiv și pentru 
materialele de construcție. 
În anul 2019, au fost 
recepționate 26 cereri de 
subvenționare a fermelor 
avicole (Submasura 1.4.), în 
sumă de peste 20,6 mil. lei, 
din care până în prezent au 
fost autorizate 11 cereri, în 
sumă de peste 9,8 mil. lei, 
iar valoarea investiției a 
constituit peste 46,7 mil. lei. 

3. Suport pentru unitățile 
din domeniul avicol întru 
conformarea cu cerințele 
Uniunii Europene în 
domeniul exporturilor 

Facilitarea instruirii și atestării 
personalului din unitățile din 
domeniul avicol întru 
conformarea cu cerințele Uniunii 
Europene în domeniul 
exporturilor 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Subdiviziunile 
teritoriale ANSA 

2019-2020 Nr. 
persoanelor 
instruite 

Realizat. 
17 unități din domeniul 
avicol implementează 
sistemul de management 
intern al calității (ISO 9001 
și ISO 22000). 

4. Implementarea sistemului 
de autocontrol 
(management intern al 

 Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 

2019-2020 Nr. unităților 
în care este 
implementat 

Realizat. 
12 unități din domeniul 
avicol implementează 
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calității) în cadrul 
unităților din domeniul 
avicol 

 
Operatorii din 

business-ul alimentar 

sistemul de 
management 
intern al 
calității 

sistemul de management 
intern al calității (ISO 9001 
și ISO 22000). 

V. REORGANIZAREA SISTEMULUI DE LABORATOARE 
ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ANIMALE ȘI A SIGURANȚEI ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ 

1. Procurarea 
consumabilelor de 
laborator pentru testarea 
Influenței Aviare, bolii de 
Newcastle și Salmonella 

-  Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

Trimestrul I  
2019 – din 
bugetul de 
stat; 
 
Trimestrul 
III, IV 2019 – 
din sursele 
donatorilor 

Licitația 
petrecută; 
 
Consumabilele 
procurate 

Realizat. 
    Au fost achiziționate în 
baza contractului nr. 
606/07/19 din 25.07.2019: 
1) Set pentru detecția ARN, 
Avian Influența-4 seturi;  
 2) Set pentru detecția ARN, 
Newcastle disease virus – 1 
buc. Prin intermediul 
platformei electronice SIA 
RSAP Mtender, IP CRDV a 
inițiat două proceduri de 
achiziție prin licitație 
deschisa pentru 
achizițioarea mediilor de 
cultură  și diagnosticați 
(Seruri diagnostice anti-
Salmonella):  
nr.MD-1567175223395 din 
15.10.2019,  
nr.MD-1571312517860 din 
07.11.19, care s-au finalizat 
cu încheierea contractelor în 
luna decembrie 2019. 
Contractele au fost 
prelungite cu termenul de 
valabilitate până la 
31.12.2020. Livrarea 
bunurilor contractate 
urmează - trimestrul I 2020. 



14 
 

2. Instruirea personalului 
din cadrul CRDV pentru 
testele la Influența aviară 
și boala Newcastle 
(ELISA și PCR)  

 Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

2019-2020 Nr. 
persoanelor 
instruire 

Realizat. 
      În perioada 18-19 
septembrie 2019, 4 
persoane din cadrul secției 
Virusologie, LDSA I.P. 
CRDV, au participat la o 
instruire la MOLDAC, or. 
Chișinău, cu tema 
,,Verificarea și validarea 
metodelor în biologia 
moleculară”. 

3. Asigurarea testării la 
inocuitate (în particular 
eficacitatea și atenuarea 
sau inactivarea și absența 
agenților contaminanți 
nedoriți) a tuturor seriilor 
de vaccinuri contra bolii 
de Newcastle importate în 
țară 

3.1. Acțiuni de informare despre 
cerințele prevăzute de  Ordinul 
ANSA Nr. 634 din 21 noiembrie 
2018 Cu privire la stabilirea 
unor cerințe sanitar-veterinare 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

2019-2020 Nr. persoane 
instruire. 

Realizat. 
     În urma recomandărilor 
experților internaționali, s-a 
decis emiterea Ordinului 
ANSA nr. 634 din 
21.11.2018 Cu privire la 
stabilirea unor cerințe 
sanitar-veterinare, cerințe 
suplimentare le înregistrarea 
de Stat doar a 
medicamentelor de uz 
veterinar imunologice 
contra bolii de Newcastle 
(eficacitate şi caracterul 
inofensiv) și indicele de 
patogenitate intracerebrală 
(ICPI) se încadrează în 
parametrii descriși. 
La fel, la etapa importului, 
medicii veterinari de la PIF 
verifică prezența rezultatelor 
testărilor la eficacitate şi 
caracterul inofensiv în 
documentele de 
conformitate de la 
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producător pentru seriile de 
produse importate. 
Inspectorii au fost instruiți 
corespunzător. 
    La 21.11.2018 au fost 
informați și la 03.12.2019 
instruiți: 
-150 inspectori din 

teritoriu, 
-62 agenți economici 
autorizați sanitar-veterinar 
pentru importul 
medicamentelor de uz 
veterinar și crescătorii de 
pui boiler și găini ouătoare.   

3.2. Implementarea Ordinului 
ANSA Nr. 634 din 21 noiembrie 
2018 Cu privire la stabilirea 
unor cerințe sanitar-veterinare 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Subdiviziunile 
teritoriale ANSA 

Permanent Raport privind 
executarea 
Ordinului 
ANSA 

Realizat. 
     In contextul 
implementării Ordinului 
ANSA nr. 634 din 21 
noiembrie 2018 cu privire la 
stabilirea unor cerințe 
sanitar-veterinare, au fost 
realizate următoarele 
acțiuni: 
- instruirea inspectorilor de 
la PIF privind importul 
seriilor de vaccin contra 
Bolii de Newcastle, care 
dispun de documente ce 
confirmă testarea la 
inocuitate și eficacitate (03 
iunie 2019); 
- instruirea agenților 
economici cu drept de 
import a vaccinului contra 
Bolii de Newcastle 
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(05.07.2019 ). 
       Din 01.01.2019, 
Comisia Medicamentelor de 
uz veterinar efectuează 
înregistrarea doar a 
vaccinurilor contra Bolii de 
Newcastle conforme cu 
prevederile Ordinului 
ANSA nr. 638/2018. 
    Seriile de vaccinuri 
importate în perioada 
01.01.2019-01.08.2019 sunt 
în conformitate cu cerințele 
din pct. 37 din Hotărârea 
Guvernului nr. 229 din 
13.04.2017 cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind importul 
şi tranzitul păsărilor de curte 
şi produselor de pasăre, 
precum și a cerințelor de 
certificare sanitar-
veterinară, precum și cu 
Ordinul ANSA nr. 634 din 
21.11.2018 cu privire la 
stabilirea unor cerințe 
sanitar veterinare. 

4. Efectuarea testelor de 
competență la Influența 
Aviară, boala de 
Newcastle și Salmonella 

 Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

Anual Nr. testelor de 
competență 
efectuate 

Realizat. 
    Testele de competență 
solicitate și primite de la 
EURLab de Influența 
Aviară și Boala de 
Newcastle, pentru metodele 
de încercare ELISA și PCR , 
s-au efectuat și au fost 
evaluate satisfăcător. 
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În perioada 11–22.10. 2019,  
s-a participat la un  test de 
competență interlaborator 
organizat de IDSA, 
București, pentru metoda 
PCR la Influența Aviară, 
unde s-a obținut rezultat 
satisfăcător. 
În perioada 31 octombrie – 
11 noiembrie 2019, s-a 
participat la testele 
planificate pentru Boala de 
Newcastle și Influența 
Aviară, organizate de 
provaiderul VETQAS, prin 
metoda RIHA, unde pentru 
Boala de Newcastle  s-a 
obținut rezultat satisfăcător, 
iar pentru Influența Aviară 
rezultatul este în așteptare. 

5. Acreditarea laboratorului 
(IP CRDV) la standardul 
ISO 17025 pentru 
metodele în domeniul 
siguranța alimentelor 
 

5. 1. Asigurarea acreditării 
metodelor utilizate pentru 
testarea probelor oficiale; 
 
 
 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

  
 

2019 - 
trimestrul II, 
2020 

Nr. metodelor 
acreditate 
 
 

Realizat parțial. 
  În perioada 11-13.12.2019 
a avut loc evaluarea a 2 
metode: Chlortetraciclina și 
Oxitetraciclina la fața 
locului de către MOLDAC. 
În urma evaluării nu au fost 
depistate neconformități. 
Despre decizia finală a 
Comisiei se va anunța în 
luna ianuarie 2020. 

5.2. Asigurarea ca testarea 
reziduurilor de medicamente de 
uz veterinar să acopere toate 
substanțele relevante 
 

2019 - 
trimestrul II, 
2020 

Cel puțin 75 
substanțe 
 

Realizat. 
    La 1 iulie 2019, a fost 
semnat Contractul cu 
DSVSA Cluj, pentru 
testarea reziduurilor de 
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medicamente de uz 
veterinar  pentru grupa B1 
(cefalosporinelor).  
    În total, au fost au fost 
efectuate teste la 126 indici 
în laboratoarele contractate 
din România. 
    Este preconizată 
instruirea a doi specialiști ai 
laboratorului CRDV pentru 
grupa B1 (cefalosporinelor) 
în laboratorul DSVSA Cluj. 

6. Acreditarea laboratorului 
de sănătate animală (IP 
CRDV) la standardul ISO 
17025 (Influența Aviară, 
boala de Newcastle la 
metodele ELISA și PCR și 
Salmonella la metoda 
clasică (metoda ISO)) 
 

1. Evaluarea 
echipamentului necesar și a 
încăperilor conform cerințelor; 
2.  Procurarea chit-urilor 
necesare pentru ELISA/PCR în 
scopul efectuării testelor; 
3. Ajustarea circuitului de 
lucru privind circuitul de probe; 
4. Planificarea participării 
la testele de competență a 
specialiștilor; 
5. Validarea metodelor 
planificate pentru acreditare – 
necesarul de asistenta. 
6. Ajustarea documentației 
la cerințele standardului ISO 
17025/2018; 
7. Înaintarea pachetului de 
documente către MOLDAC. 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară; 

  
Centrul Național de 

Acreditare MOLDAC 

Trimestrul 
III, 2019 

Laborator 
acreditat la 
standardul ISO 
17025 
  

Realizat parțial. 
    Acțiunile întreprinse:  
1) echipamentul necesar și 
încăperile IP CRDV au fost 
evaluate și sunt pregătite 
pentru acreditare;  
2) au fost procurate chituri 
necesare pentru ELISA și 
PCR; 
3) a fost elaborată procedura 
generala privind circuitul 
probelor pentru acreditarea 
IP CRDV; 
4) a fost elaborat un plan de 
participare la testele de 
competența, aprobat prin 
Ordinul IP CRDV nr. 30 din 
10 iunie 2019 cu privire la 
aprobarea Programului de 
dezvoltare strategică a IP 
CRDV. 
5) metodele de testare a 
Salmonelei au fost validate, 
metodele de testare a  
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Influenței Aviare și Bolii de 
Newcastle sunt în proces de 
validare. 
  6) a fost implementat 
Sistemul de management 
conform Standardului SM 
EN ISO/IEC 17025-2018 
”Cerințe generale pentru 
competența laboratoarelor 
de încercări”  în 
Laboratoarele IP CRDV 
(LIPAOA si LDSA).  
   7) în perioada 11-
13.12.2019 a avut loc 
evaluarea la fața locului 
(supraveghere și extindere – 
LÎPAOA și acreditare 
LDSA) de către MOLDAC. 
    În urma evaluării, au fost 
depistate trei 
neconformități, din care una 
a fost deja eliminată.  
     În prezent, se realizează 
Planul de acțiuni corective 
pentru lichidarea a doua 
neconformități, termenul de 
realizare este – 20.01.2020. 

VI. IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR MISIUNII DE AUDIT DG SANTE  (MR. 7351/2014) 

1.  
 

Evaluarea gradului de 
implementare a 
recomandărilor Misiunii 
de Audit DG SANTE 
(MR. 7351/2014) 

1.1. Elaborarea raportului final 
privind implementarea 
recomandărilor Misiunii de 
Audit DG SANTE (MR. 
7351/2014) 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

Centrul Republican de 
Diagnostică 
Veterinară 

 Trimestrul I, 
2019 

Raport final 
elaborat 
 
 

Realizat. 
      Raportul cu privire la 
implementarea 
recomandărilor Misiunii de 
Audit DG SANTE-2014 a 
fost elaborat.  
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      De notat că, în cadrul 
reuniunii Sub-Comitetului 
SPS Moldova-UE din 19 
iulie 2019, Partea 
Europeană a propus 
examinarea opțiunii privind 
separarea cererii privind 
exportul în două cereri 
distincte: una pentru 
exportul cărnii de pasăre și 
una pentru exportul de ouă, 
având în vedere faptul că în 
2014 a existat deja o 
misiune de audit pentru 
subsectorul de ouă și 
rezultatele ar putea fi 
considerate aproape 
realizabile. 
 

1.2. Remiterea în adresa DG 
SANTE a raportului final 
privind implementarea 
recomandărilor Misiunii de 
Audit DG SANTE (MR. 
7351/2014) 

Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 
 

Trimestrul 
III-IV, 2019 

Scrisoarea 
oficială și 
raportul final 
transmis in 
adresa DG 
SANTE 

Realizat. 
      Raportul misiunii de 
Audit DG SANTE-2014 a 
fost transmis în adresa 
directoratului F-audit și 
analiză, DG SANTE la data 
de 04.11.2019 în baza 
scrisorii ANSA nr. 01-
6/3092. 
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VII. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE COLECTARE ȘI ELIMINARE   
SIGURĂ A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ CE NU POT FI UTILIZATE 

 SAU NU SUNT FOLOSITE DIN MOTIVE ECONOMICE 

1. Elaborarea cadrului 
legislativ național cu 
privire la subproduse de 
origine animală 
nedestinate consumului 
uman (SNCU), prin 
transpunerea  
Regulamentului UE 
1069/2009 și a  
Regulamentului UE 
142/2011 

1.1. Elaborarea și adoptarea 
Legii privind subprodusele de 
origine animală și produsele 
derivate care nu sunt destinate 
consumului uman 

Ministerul 
Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 
și Mediului; 

 
Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

Trimestrul 
III, 2019 

 

Legea adoptată Realizat parțial. 
    A fost adoptată Legea nr. 
129 din 19 septembrie 2019 
privind subprodusele de 
origine animală și 
produsele derivate care nu 
sunt destinate consumului 
uman. 

1.2. Elaborarea și aprobarea 
Hotărârii Guvernului privind  
privire la aprobarea Normei 
sanitar-veterinară privind 
subprodusele de origine animală 
și produsele derivate care nu 
sunt destinate consumului uman 

Ministerul 
Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 
și Mediului; 

 
Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

Trimestrul 
IV, 2019 

 

Hotărârea 
Guvernului 
aprobată 

În proces de realizare. 
   Este în proces de 
elaborare proiectul Normei 
în cauză. 

2. Facilitarea construirii de 
unități sau instalații de 
biogaz sau compost în 
cadrul unităților agenților 
economici din regiuni, în 
temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1069/2009 al 
Parlamentului European 
și al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de 
stabilire a unor norme 
sanitare privind 
subprodusele de origine 
animală și produsele 
derivate care nu sunt 
destinate consumului 
uman și de abrogare a 

2.1. Identificarea a 3 agenți 
economici, care vor instala în 
cadrul unităților lor instalații de 
biogaz sau compost  

Ministerul 
Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 
și Mediului; 

 
Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

Trimestrul 
III, 2019 

 

3 agenți 
economici 
identificați 
(Nord, Centru 
și Sudul țării) 

      În temeiul Procesului 
verbal  al ședinței de lucru 
la Prim-ministru nr. 21-04-
8930 din 13 decembrie 
2019, a fost elaborat și este 
în proces de definitivare 
proiectul Foii de Parcurs 
pentru dezvoltarea unui 
sistem de colectare, 
prelucrare și incinerare a 
subproduselor de origine 
animală nedestinate 
consumului uman. Acesta 
urmează a fi promovat de 
MADRM în scopul 
asigurării cadrului de acțiuni 
necesar atragerii investițiilor 

2.2. Sprijin în dezvoltarea 
capacităților celor trei agenți 
economici pentru transformarea 
subproduselor de origine 
animală și/sau a produselor 
derivate în biogaz sau în 
compost 

Ministerul 
Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 
și Mediului; 

 
Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

Trimestrul 
IV, 2019 

 

3 instalații de 
biogaz sau 
compost 
construite în 
cadrul 
unităților 
agenților 
economici din 
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Regulamentului (CE) nr. 
1774/2002 (Regulamentul 
privind subprodusele de 
origine animală) 

regiuni (Nord, 
Centru și 
Sudul țării) 

pentru construcția unității de 
procesare a subproduselor 
de origine animală 
nedestinate consumului 
uman. 
 

3. Identificarea terenului 
pentru construcția 
unității de procesare a 
subproduselor de origine 
animală nedestinate 
consumului uman 
 

 Ministerul Finanțelor; 
Agenția Proprietății 

Publice; 
MADRM; 

ANSA 

2019 Teren 
identificat 

4.  Construcția unei unități 
de procesare cu 
capacitatea de până la 15 
000 de tone/pe an 

 Ministerul Finanțelor; 
Agenția Proprietății 

Publice; 
MADRM; 

ANSA 

Finele anului 
2020 

Unitatea de 
procesare 
construită 

VIII. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR PRODUCĂTORILOR AUTOHTONI  
CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DE EXPORT DE CARNE DE PASĂRE ȘI OUĂ PE PIAȚA UE 

1. 
 

Asigurarea informației 
producătorilor autohtoni 
cu privire la procedurile 
de export de carne de 
pasăre și ouă pe piața UE, 
precum și sprijinirea 
eforturilor în ceea ce 
privește exporturile 

1.1. Efectuarea unui studiu pe 
piață privind procedurile de 
export de carne de pasăre și ouă 
pe piața UE 
 

 
Agenția de Investiții 

Trimestrul 
IV, 2019 
 

Studiul de 
piață a fost 
efectuat;  
 
 
Nr. 
operatorilor de 
afaceri 
informați 

În proces de realizare. 
      La 14.11.2019, în cadrul 
ANSA a avut loc 
întrevederea cu misiunea 
din Republica Estonia, 
printre subiectele de discuție 
fiind prelucrarea pe 
teritoriul Republicii 
Moldova a subproduselor 
de origine animală și a 
produselor derivate care nu 
sunt destinate consumului 
uman, cadrul legal și 
implementarea acestuia, 
conform Legii nr. 129 din 
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octombrie 2019 care va intra 
în vigoare în luna aprilie 
2020. 

1.2. Organizarea de mese 
rotunde pe tema prezentării 
studiului pe piață realizat 

 
Agenția de Investiții 

Anual Nr. 
evenimentelor 
informative 
organizate 

     În perioada mai-
octombrie 2018, au fost 
organizate 2 evenimente cu 
participarea reprezentanților 
mediului de afaceri, în 
cadrul cărora a fost 
prezentat studiul privind 
procedurile de export de 
carne de pasăre și ouă pe 
piața UE. 

IX. EFECTUAREA AUDITULUI DG SANTE PRIVIND INCLUDEREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN LISTA ȚĂRILOR TERȚE  
CU DREPT DE EXPORT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ A CĂRNII ȘI OUĂLOR DE PASĂRE CATEGORIA B   

1. Transmiterea solicitării 
către DG SANTE privind 
efectuarea auditului 

 Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 
 

 Ministerul 
Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 
și Mediului 

Semestrul I 
2019 

Solicitare 
oficială 
expediată 

     Realizat. 
     Dat fiind faptul că, în 
cadrul reuniunii Sub-
Comitetului SPS Moldova-
UE din 19 iulie 2019, Partea 
Europeană a propus 
examinarea opțiunii privind 
separarea cererii privind 
exportul în două cereri 
distincte: una pentru 
exportul cărnii de pasăre și 
una pentru exportul de ouă 
(având în vedere că în 2014 
a existat deja o misiune de 
audit pentru subsectorul de 
ouă și rezultatele ar putea fi 
considerate aproape 
realizabile), prin scrisoarea 
ANSA nr. 01-6/3092 din 
04.11.2019 a fost transmis 
în adresa directoratului       
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F-audit și analiză, DG 
SANTE Raportul misiunii 
de Audit DG SANTE-2014.  

2.  Completarea și 
transmiterea în adresa  
DG SANTE a 
Chestionarului pentru 
evaluarea exporturilor de 
produse de origine 
animală și animale vii din 
țări din afara uniunii 
europene în Uniunea 
Europeană 

 Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor 

Trimestrul III 
2019 

Chestionar 
remis la DG 
SANTE 

Realizat. 
   Prin scrisoarea ANSA nr. 
01-6/86 din 15 ianuarie 
2020, în adresa DG SANTE, 
a fost expediat Chestionarul 
completat pentru evaluarea 
exporturilor de produse de 
origine animală și animale 
vii din țări din afara uniunii 
europene în Uniunea 
Europeană (carne de 
pasăre). 

3. Efectuarea auditului DG 
SANTE 

 Agenția Națională 
pentru Siguranța 

Alimentelor; 
 

 Ministerul 
Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 
și Mediului 

2020 Confirmarea 
auditului de 
către Comisia 
Europeană 

 

                                                                      Gheorghe G 
 

Șef Direcția Relații Internaționale          Diana GHERMAN  
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