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1. SCOP
Prevederile prezentei proceduri au drept scop stabilirea şi aplicarea unică a procesului de înregistrare
a operatorilor: producătorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, importatorilor şi exportatorilor
de plante, de produse vegetale sau de alte bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară,
producătorilor de seminţe şi de material săditor, utilizatorilor de produse de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
2.

DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor operatorilor din domeniul fitosanitar.
Domeniul de aplicare al prezentei proceduri îl constituie evidența și înregistrarea operatorilor, pe
teritoriul Republicii Moldova, protejarea atât a operatorilor cât și a consumatorilor finali împotriva riscului
de utilizare a produselor de origine vegetală cu indicatori de calitate necorespunzătoare și depistarea
eventualelor abateri de la legislaţia în domeniu. Respectiva procedura, vizează toţi operatorii indiferent de
tipul de proprietate şi formă juridică de organizare însă nu se extinde asupra persoanelor care produc sau
prelucrează plante şi produse vegetale în scopuri personale.

3. DEFINIŢII
Bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară - orice spaţiu de depozitare, mijloc de transport,
unealtă agricolă, marfă industrială, ambalaj, material de ambalare sau orice alt material susceptibil de a purta
şi de a răspândi organisme de carantină;
control fitosanitar - control oficial al plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse
regimului de carantină fitosanitară prin aplicarea activă a proceselor (supraveghere, monitorizare, inspecţie),
a reglementărilor (măsură, normă) şi a procedurilor (metodă, procedeu) fitosanitare obligatorii având ca
obiectiv eradicarea sau izolarea organismelor de carantină, sau gestionarea organismelor dăunătoare
reglementate nesupuse carantinei;
dăunător - orice specie, soi sau biotip de plantă, animal sau agent patogen care vatămă plantele sau produsele
vegetale;
organism dăunător - orice specie, varietate sau biotip de origine vegetală ori animală sau orice alt agent
patogen, inclusiv viruşi, micoplasme sau alţi patogeni, dăunător plantelor şi produselor vegetale, care aduce
prejudiciu economic;
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organism de carantină - dăunător, agent patogen al plantelor şi al produselor vegetale ori buruiene, care nu
sînt atestate sau care au o arie limitată de răspîndire pe teritoriul ţării, dar care pot provoca daune economiei
naţionale, prezente sau nu într-o zonă ameninţată, dar puţin diseminate, şi care fac obiectul prevenirii şi al
combaterii oficiale;
inspector funcţiile;

Persoană autorizată de o Organizaţie Naţională de Protecţie a Plantelor pentru a-i exercita

operator - producătorii, depozitele colective, centrele de expediere, importatorii şi exportatorii de plante, de
produse vegetale sau de alte bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, producătorii de
seminţe şi de material săditor, utilizatorii de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi;
produse vegetale - material neprelucrat de origine vegetală (inclusiv grăunţoase) şi acele produse prelucrate
care, prin natura lor sau în urma prelucrării lor, pot constitui un risc de introducere şi răspîndire a
dăunătorilor;
plante - plante vii şi părţile vii ale acestora, inclusiv seminţele destinate însămînţării;
părţi vii ale plantelor - fructe, din punct de vedere botanic, altele decît cele păstrate prin congelare, legume,
altele decît cele păstrate prin congelare, tuberculi, bulbi, rizomi, cormi, frunze şi foliaj, flori tăiate, ramuri cu
frunze, pomi tăiaţi cu frunze, culturi de ţesut vegetal, polen viu, altoi şi ramuri altoite, alte părţi ale plantelor;
supraveghere - un proces oficial care adună şi înregistrează informaţii privind prezenţa sau lipsa dăunătorului
prin cercetare, monitorizare sau alte proceduri;
regim de carantină fitosanitară - complex de măsuri de siguranţă şi de prevenire a pericolului introducerii
şi răspândirii organismelor de carantină aplicate în relaţiile comerciale interstatale şi/sau interne; de
localizare sau de lichidare în cazul pătrunderii şi al existenţei lor pe teritoriul ţării;
zonă protejată - zonă reglementată în vederea protecţiei eficiente a unui spaţiu teritorial pentru a se preveni
introducerea şi/sau răspândirea organismelor de carantină sau pentru a se limita impactul lor economic.
3.1

Abrevieri

ANSA – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
DPSP – Direcția protecția și sănătatea plantelor;
DRSA/DMSA– Direcţia Raionala/ Municipală Pentru Siguranţa Alimentelor;
STSA – Subdiviziune Teritorială pentru Siguranța Alimentelor;
CIA – Centrul Informațional Agricol;
SIA – Sistemul Informațional Automatizat.
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4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
✓ Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;
✓ Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător;
✓ Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
✓ Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător;
✓ Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
✓ Standardul Internațional pentru măsuri fitosanitare (ISPM) nr.15;
✓ Ordinul ANSA nr. 120 din 03.04.2017 cu privire la implementarea Sistemului Informațional
Automatizat ”Managmentul eliberării certificatelor fitosanitare”.
5. RESPONSABILITĂŢI
Responsabili pentru implimentarea procedurii date sunt inspectorii abilitaţi din cadrul subdiviziunilor
teritoriale raionale/municipale ale ANSA din domeniul protecției și sănătății plantelor.
6 . DESCRIEREA PROCEDURII
6.1 Dispoziţii generale
ANSA este responsabilă de monitorizarea şi ţinerea evidenţei producătorilor, depozitelor colective,
centrelor de expediere, importatorilor şi exportatorilor de plante, de produse vegetale sau de alte bunuri
conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, utilizatorilor produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor,
producătorii de ambalaj, comercianţii de produse de origine vegetală în scopul supravegherii şi menţinerii
stării fitosanitare pe teritoriul Republicii Moldova.
Prezenta procedură stabileşte cerinţele de bază privind înregistrarea operatorilor, pentru a ghida
inspectorii STSA, care sunt antrenaţi în această activitate conform Ordinului nr.120 din 03.04.2017.
Înregistrarea operatorilor se efectuează prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat
(www.sia.cia.md) de către inspectorii din cadrul subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale. Procesul de
înregistrare se va monitoriza de aparatul central ANSA, Direcția protecția și sănătatea plantelor.
Pasibile controlului vor fi unităţile care activează în domeniul producerii, depozitelor colective,
centrelor de expediere, importatorii şi exportatorii de plante, de produse vegetale sau de alte bunuri conexe
supuse regimului de carantină fitosanitară, utilizatorilor de produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor,
producătorii de ambalaj, comercianţii de producţie de origine vegetală.
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Evidenţa persoanelor fizice care produc sau prelucrează plante şi produse vegetale în scopuri
personale nu este obligatorie.
6.2. Actele necesare pentru înregistrarea agenţilor economici.
Operatorii neînregistrați în sistemul informațional agricol cu atribuirea numărului unic pe teritoriul
Republicii Moldova, în concordanță cu prezenta procedura specifică, nu au dreptul să comercializeze sau să
transporte mărfuri/încărcături pe teritoriul țării. Pentru toate activitățile economice enumerate în p. 6.1.,
agenții economici vor solicita de la inspectorii STSA, în raza lor teritorială de activitate, înregistrarea ca
operator, pentru genul de activitate pe care-l practică la moment. Un singur operator poate solicita
înregistrarea pentru două sau mai multe activități. Pentru înregistrare operatorul va prezenta inspectorilor
din cadrul subdiviziunii teritoriale cererea (anexa 1) cu următoarele acte:
- importator:
•

copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;

•

copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura
activitatea înregistrată /se va depozita marfa importată;
actul de control fitosanitar al încăperii destinate depozitării;

•

- producător:
•

copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;

•

actul de control fitosanitar al terenului agricol în perioada de vegetaţie;

•

registrul de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi;

•

copia de pe documentul ce confirmă deţinerea, cu drept de posesie şi/sau de folosinţă, a terenului
agricol;
declarație pe culturi și soiuri, obligator, conform anexei 3, la prezenta procedură;

•

- deţinători de depozite colective (comercianţii, antredepozite vamale):
•

copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;

•

copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul ce confirmă gestiunea a imobilului unde se va
desfăşura activitatea înregistrată /se va depozita marfa importată;

•

actul de control fitosanitar a încăperii destinate depozitării;

•

registrul intrare/ieşire a mărfii;
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- exportator:
•

copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;

•

copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va depozita
marfa destinată exportului;

•

actul de control fitosanitar a încăperii destinate depozitării;

•

contract de vînzare-cumpărare sau un alt act juridic civil în a cărui bază se efectuează exportul sau
reexportul plantelor, al produselor vegetale, după caz;

– utilizatori de produse de uz fitosanitar:
•

copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;

•

act de control privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;

•

registrul de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi;

•

autorizaţia de funcţionare a depozitului pentru produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi;

- producătorilor de seminţe şi de material săditor:
•

copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;

•

certificatul de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea
seminţelor eliberat de Direcţia control semincer ANSA;

•

actul de control fitosanitar al materialului săditor în perioada de vegetaţie;

- centru de expediere:
•

copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;

•

copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul ce confirmă gestiunea a imobilului unde se
va desfăşura activitatea înregistrată /se va depozita marfa importată;

•

actul de control fitosanitar a încăperii destinate depozitării;

•

registrul intrare/ieşire a mărfii, pentru ultimul an calendaristic;

•

contract de vînzare-cumpărare sau un alt act juridic civil în a cărui bază se efectuează exportul
sau reexportul plantelor, al produselor vegetale, după caz;
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- producător de ambalaj:
•

copia de pe actul de înregistrare a întreprinderii;

•

sa dispună de unitate de tratare care permite realizarea cerințelor fitosanitare sau contractul în a
cărui bază se efectuează tratamentul chimic sau termic a materiei prime.

6.3 Înregistrarea operatorilor
Recepţionarea cererii privind înregistrarea activității operatorului de către inspectorul STSA, se
realizează în baza cererii (anexa 1), depusă de către solicitant cu dosarul de acte necesare conform cerințelor
(p. 6.2) în dependență de tipul de activitate pe care-l va desfășura operatorul. În cazul când un operator
desfăşoară activitati în mai multe raioane, înregistrarea inițială se va efectua de către inspectorul teritorial în
a cărui rază are adresa juridică operatorul, dacă desfășoară una din activități în această zonă, ca mai apoi
fiecare subdiviziune teritorială raională/municipală, la solicitarea operatorului și prezentarea actelor
respective, să includă activitatea nouă pe care o va avea.
Inspectorii STSA vor examină cererea, cu deplasarea la locul desfăşurării activităţii, în termen de cel
mult 10 (zece) zile lucrătoare, și va verifica veridicitatea documentelor depuse şi conformitatea lor cu situaţia
existentă in dependenţă de genul de activitate. După verificarea operatorului la locul desfășurării activității
și întocmirea dosarului tehnic, toate actele vor fi scanate și atașate în Registrul unic electronic al CIA
(www.sia.cia.md) de către inspectorul abilitat în această activitate, sub numele companiei care a depus
cererea, cu atribuirea unui număr unic, generat de către Sistemul Informațional Automatizat.
Astfel toți operatorii care au activitate economică ce ține de produsele de origine vegetală pe teritoriul
Republicii Moldova, sunt înregistrați în Registrul electronic iar datele despre activitatea lor, inclusiv numărul
unic atribuit operatorului, pot fi accesate din orice punct de către inspectorii STSA. La solicitare, operatorul
înregistrat, va obţine extrasul autorizat din registrul electronic (anexa 2) pe suport de hîrtie cu ștampila umedă
a STSA și semnătura inspectorului responsabil de înregistrarea operatorului.
Pentru operatorii care vor solicita activitatea de producător, împreună cu depunerea actelor necesare
pentru dosarul tehnic, operatorul va îndeplini pe suport de hîrtie fișa producătorului (anexa 3) în care vor fi
prezentate desfășurat toate culturile, inspectorilor STSA, soiurile produse la momentul depunerii cererii.
Pentru culturile multianuale soiurile se declară la depunerea cererii de înregistrare, iar informația este valabilă
până la defrișarea plantației, soiurile culturilor anuale vor fi declarate anual până la momentul semănatului.
Odată înregistrat,operatorul este întrodus în baza de date a CIA, iar valabilitatea acestei înregistrări este
nelimitată sau până la sistarea activității, cu arhivarea și păstrarea ulterioară a datelor în SIA.

7. ANEXE:
Anexa nr. 1 Cerere de înregistrare a operatorilor;
Anexa nr. 2 Extras din registrul electronic de înregistrare a operatorului;
Anexe nr. 3 Fișa de înregistrare a producătorului.
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Anexa nr. 1

CERERE
de înregistrare a operatorilor de plante, de produse vegetale sau
de bunuri conexe supuse controlului fitosanitar
____________________________________________________________________
(denumirea/numele persoanei juridice/fizice)

cu sediul/domiciliul în localitatea_______________, strada____________nr. ______,
raionul________________, telefon_____________, mobil ________________
e-mail ____________________________________.
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat* cu codul fiscal _____________________.
Solicit înregistrarea în calitate de:
|_| producător
|_| depozit colectiv
|_| centru de expediere
|_| importator
|_| exportator
|_| producător de seminţe şi de material săditor
|_| utilizator de produse de uz fitosanitar și de fertilizanți.
Operez cu următoarele plante, produse vegetale sau bunuri conexe supuse regimului de carantină
fitosanitară/produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi:___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Anexez la prezenta cerere, în copie, următoarele documente:
a) actul confirmativ*/actul de identitate**;
b) certificatul de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat*;
c) în cazul producătorilor, titlul de folosinţă (proprietate, arendă etc.), schema de amplasare a
culturilor, suprafaţa ocupată de fiecare cultură, specificarea plantei premergătoare pentru
fiecare cultură şi alte detalii (irigare, asolament etc.).
d) registrul de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi;
e) registrul întrare/ieşire a produselor vegetale sau bunurilor conexe supuse controlului fitosanitar;
f) contractul cumpărare – vînzare;
Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de legislaţia în vigoare privind desfăşurarea
activităţilor pentru care solicit înregistrarea.
Mă oblig să anunţ orice modificare, operată în documentația administrativă normativă tehnică depusă
pentru înregistrare, în termen de 15 zile de la data producerii modificării.

________________________
(Semnătura şi ştampila solicitantului)

______________________
(Data)
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Model de extras din registrul electronic
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Anexa nr. 3

Fişa de înregistrare a producătorilor
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR
Directia _
Inspector

STSA

Numarul de inregistrare ____________

_______________________
Raionul / Persoana de contact

Plante, semințe, bulbi, tuberculi destinate plantării, fructe

Suprafața de producție
(ha)
Localitatea
Parcela

1

Măr (Malus Mill)
Soiuri de vară
Soiuri de toamnă
Soiuri de iarnă

Pomi fructiferi

Material
săditor
pomicol

2

Păr (Pyrus L.)

3

Gutui (Cydonia Mill.)

4

Prun (Prunus domestica L.)

5

Cais (Prunus armeniaca L.)

6

Piersic (Prunus persica L.)

7

Cireș (Prunus cerasus L.)

8

Vișin (Cerasus vulgaris).

9

Nuc ( Juglans regia L)

10

Alte specii de Prunus L.

11
12

Măr
Păr

13

Cireș

14

Vișin

15

Prun

16

Cais

17
18

Persic
Corn

19

Nuc

20

Corcoduș

21

Coacăză

TOTAL :
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Vița-de-vie
Arbuști
fructiferi

Arbuști
ornamentali

Arbori de
pădure

22

Agriș

23

Zmeură

24

Măceș

25

Trandafir

26

Portaltoi clonat

27

Pomi decorativi

28

Alte specii

29

Struguri (Vitis L.)

30

Vita-de-vie (Vitis L)

31

Căpșuni (Fragaria L.)

32

Zmeură, mure (Rubus L.)

33

Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle ,Poncirus Raf.

34

35

Plante de Citrus ,Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
Amelanchier Med., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Pyracantha Roem., Eriobotrya Lindl., Mespilus L., Sorbus L. si
alte specii sensibile la focul bacterian ; Eucalyptus L’Herit.
Polen viabil pentru polenizare

36

Polen viabil pentru polenizare

37

Prunus L., P. laurocerasus L., P. lusitanica L.

38

Pin (Pinus L.), Larix Mill,

39

Molid (Picea A. Dietr.) , brad (Abies Mill.)

40

Alte conifere (Tsuga Carr., Pseudotsuga Carr.)

41

Platan (Platanus L.)

42

Stejar (Quercus L.) , Castan (Castanea Mill.)

43

Plop (Populus L.)

44

Bulbi si cormi destinati plantării: stanjenel, lalea, narcisă
Răsaduri de flori: Argyranthemum spp., Aster spp.,
Dendranthema Des Moul, Dianthus L. si hibrizii, Exacum spp.,

Floricultura
45
46
47

Legume

Gerbera Cass, Gypsophila L., toate varietatile hibrizilor de
Impatiens de Noua Guinee, Leucanthemum L., Lupinus L.,
Pelargonium l ′Herit ex Ait., Tanacetum L., Verbena L.
Plante de Solanaceae

48

Plante de Solanaceae
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.,
Strelitziaceae, si Begonia L. ZP, Euphorbia
pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L
Ardei gras (Capsicum annuum)

49

Tomate (Lycopersicon lycopersicum L.) - răsad

50

Tomate (Lycopersicon lycopersicum L.)

51

Varză ( Brassica olearacea)

52

Țelină (Apium graveolens)

53

Mărar (Anethum graveolens)
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54

Castravete (Cucumis sativus)

55

Pepene galben (Cucumis melo)
Pepene verde (Citrullus vulgaris)

Cartof
Plante
furajere

56

Dovleac (Cucurcubita )

57

Morcov ( Daucus carota)

58

Sfeclă roșie (Beta vulgaris)

59

Ceapă (Allium cepa)

60

Semințe și bulbi de Allium ascalonicum L., Allium cepa L.,
Allium schonoprasum L.

61
62

Plante de Solanaceae: ardei iute, vânătă,
salată, praz si alte răsaduri de legume
Mazăre (Pisum sativum)

63

Semințe de tomate (Lycopersicon lycopersicum L.)

64

Semințe de fasole (Phaseolus vulgaris L)

65

Fasole de consum (Phaseolus vulgaris L)

66

Soia (Glycyne max)

67

Cartof pentru semințe (Solanum tuberosum L.)

68

Cartof pentru consum (Solanum tuberosum L.)

69

Lucernă (Medicago sativa L.)

70

Plante și semințe de sfeclă pentru zahăr (Beta vulgaris L.)

71
Sol de la sfecla și deșeuri de sfecla de zahăr (Beta vulgaris L.)

Culturi
industriale

Lemn și
scoarță

72

Hamei (Humulus lupulus L.)

73

Semințe de floarea soarelui (Helianthus annuus L)

74

Floarea soarelui (Helianthus annuus L.)

75

Porumb (Zeea mays)

76

Porumb zaharat( Zeea mays saccharata)

77

Hrișcă (Fagopyrum esculentum)

78

Sorg (Sorghum bicolor)

79

Grâu comun (Triticum aestivum)

80

Orz (Hordeum vulgare)

81

Ovăz (Avena sativa)

82

Rapiță (Brassica napus )

83

Platanus L. (Platan)

84

Scoarță izolată de Castanea Mill., conifere (Coniferales)

Semnătura şi ştampila operatorului

Data

