Informație publică privind controalele efectuate de ANSA pe parcursul
trimestrului I al anului 2022
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor prezintă informația privind
executarea Planului controalelor pentru trimestrul I al anului 2022.
Conform planului anual al controalelor de stat asupra activității de întreprinzător,
aprobat prin Ordinul ANSA nr. 435 din 19.11.2021, pentru trimestrul I al anului 2022
în Registrul de stat al controalelor (RSC) au fost planificate 2030 controale din numărul
total de 9058 controale planificate. În baza Planului anual al controalelor de stat asupra
activității de întreprinzător, au fost efectuate 1957 controale ceea ce reprezintă 96.4 %
din numărul controalelor planificate pentru trimestrul I, dintre care 29 au fost efectuate
ca controale comune.
Pe parcursul trimestrului I au fost efectuate 663 controale inopinate, dintre care
116 în baza petițiilor, 159 în baza sesizărilor, 258 autosesizări și 130 controale pentru
eliberarea actului permisiv și/sau licenței, au fost eliberate 63 745 acte permisive
(autorizații de funcționare, pentru mijloace de transport, certificate pentru produse
agroalimentare).
Conform Planului anual al controalelor asupra obiectelor, unităților care nu
practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Ordinul ANSA nr. 489 din
21.12.2021, pentru trimestrul I al anului 2022 au fost planificate - 890 controale din
numărul total de 3417 planificate pentru anul 2022, iar pe parcursul trimestrului I au
fost efectuate 842 controale planificate. Suplimentar au fost efectuate 60 controale
inopinate.
În urma controalelor efectuate pe parcursul trimestrului I au fost aplicate 349
amenzi, pentru care au fost aplicate sancțiuni sub formă de amendă în sumă totală de 1
278 300 MDL, dintre care au fost achitate amenzi în sumă totală de 619 600 MDL.
Adițional la procesele-verbale cu privire la contravenție au fost întocmite 82 planuri de
remediere.
În conformitate cu prevederile pct. 4 și pct. 5 ale Dispoziției ANSA nr. 07/1-3-16
din 16.02.2022 privind realizarea Planului anual al controalelor de stat pentru anul 2022,
direcțiile de profil cu drept de control pe domenii de competență din cadrul aparatului
central al Agenției au asigurat verificarea documentelor aferente controalelor introduse
în SIA RSC. Astfel, au fost raportate neconformități identificate și recomandări oferite
de către inspectorii desemnați conform domeniilor de competență, după cum urmează:

N/O

Domeniul

Neconformități depistate

Recomandări oferite

1.

Domeniul siguranța și
calitatea
alimentelor/unități de
producere/procesare a
produselor

- Lipsa
controlului
a
potabilității apei utilizate de
întreprinderi;
- Lipsa procedurilor de control
a organismelor dăunătoare. Lipsa
planului
de
dezinsecție,
dezinfecție, deratizare;
- Lipsa proceduri permanente
bazate pe principiile HACCP;
- Lipsa trasabilității produselor
alimentare; Nu este implementat
un
sistem care să permită
identificarea
întreprinderilor
cărora
au fost furnizate produsele
alimentare
fabricate
sau
ambalate;
- Lipsa controlului medical și a
carnetelor medicale;
- Lipsa controlului temperaturii
în spațiile de producere și
depozitare;
- Materia prima sau oricare alte
ingrediente tratate, procesate sau
depozitate la unitate, ce urmează
de a fi plasare pe piață, nu sunt
însoțite de documente de
confirmare a originii, calității și
inofensivității lor;
- Lipsa unor cerințe sanitaroigienice în secțiile de producere;
- Lipsa mențiunilor obligatorii
conform art. 8 și 9 din Legea nr.
279/2017, de pe etichetele
produselor alimentare . Alergenii
nu sunt identificați;
- Lipsa de lavoare separate
pentru
spălarea
mâinilor.
Dispozitivele pentru spălarea
ustensilelor nu sunt separate de
cele pentru spălatul mâinilor;
- Depozitarea agenților de
curățare și a substanțelor
dezinfectante nu se face într-un
loc special destinat pentru
aceasta, aflându-se în zonele în
care se manipulează produsele
alimentare;
- Amenajarea incorectă
a
vestiarelor
după
principiul
dulapuri
separate
de

- Instituirea planului de
autocontrol al potabilității apei
potabile
- Întocmirea și implementarea
procedurilor de dezinsecție,
dezinfecție, deratizare.
- Elaborarea și implementarea
procedurilor bazate pe principiile
HACCP
- De a implementa un sistem care
să permită identificarea
întreprinderilor cărora li s-a
furnizat produsele alimentare
fabricate sau ambalate de către el.
- Organizarea instruirii igienice
pentru personalul angajat și a
controlului medical la angajare și
periodic
- Plasarea psihrometrelor
verificate metrologic în spațiile de
producere și depozitare și
menținerea registrelor pentru
evidența temperaturii și umidității
relative a aerului.
- Recepționarea materiei prime și
a altor ingrediente tratate,
procesate sau depozitate la unitate
în baza documentelor de
confirmare a originii, calității și
inofensivității lor.
- Etichetele să conțină toate
mențiunile obligatorii indicate la
art. 8 și 9 din Legea nr. 279/201.
Să fie menționați alergenii
- Asigurare întreprinderii cu
lavoare separate pentru spălarea
mâinilor, prevăzute cu apă curentă
caldă și rece și cu materiale pentru
spălarea și uscarea igienică a
mâinilor. Dispozitivele pentru
spălarea ustensilelor să fie
separate de cele pentru spălatul
mâinilor.
- Dotarea unității cu dulapuri
separate pentru depozitarea
agenților de curățare și a
substanțelor dezinfectante.
- Amplasarea plaselor la geamuri,
restaurarea pereților. Dotarea
vestiarelor cu dulapuri separate

îmbrăcăminte
exterioară
și respectând principiul separării
echipament de lucru în secția de hainelor
producere

2.

3.

Domeniul siguranța și
calitatea alimentelor/
protecția
consumatorului în
domeniul alimentar

Expunerea spre
comercializare și
comercializarea produselor
alimentare cu termen de
valabilitate expirat;
Marcarea neconformă:
•
lipsa data fabricării;
•
lipsă termen de
valabilitate;
•
lipsă denumirea
producătorului
•
lipsa informației în limba
de stat;
•
nu este indicat
importatorul;
•
nu sunt indicați alergenii;
Neexaminarea petițiilor
din Registrul de reclamații de
către agentul economic;
Neafișarea la vedere
adresa și numărul de telefon al
autorității abilitate cu funcții de
protecție a consumatorilor în
domeniul siguranței alimentelor;
Lipsa indicatorului de
preț la unele produse alimentare;
Utilizarea practicilor
comerciale incorecte
(înșelătoare) – prețul indicat pe
raft cu corespunde cu prețul
indicat în bonul de casă.
Domeniul sanitar
La ferme nu există
veterinar si
registru de evidență a
zootehnie/
tratamentelor efectuate, întocmit
Subdomeniul
la zi și păstrat cel puțin 5 ani;
sănătatea și
Nu este medic veterinar
bunăstarea animalelor contractat;

- Intensificarea monitorizării
termenului de valabilitate a
produselor alimentare expuse spre
comercializare, pentru evitarea
plasării pe piață a produselor cu
termen expirat;
- Aplicarea marcajului conform
legislației în vigoare la produsele
cu marcare neconformă constatate
la momentul controlului;
- Examinarea în termen și
expedierea răspunsului
petiționarului la plângerea
înregistrată în Registrul de
reclamații;
- Afișarea la vedere a numărului
de telefon al autorității abilitate cu
funcție de protecție a
consumatorului în domeniul
siguranței alimentelor;
- Indicarea prețurilor și tarifelor la
vedere într-o formă explicită și
clară pentru consumatori;
- Instruirea personalului angajat
periodic privind excluderea
practicilor comerciale incorecte
(diferența de preț raft/bon,
scoaterea tarei).

- De îndeplinit registrul de
evidență a tratamentelor efectuate
permanent și păstrarea acestuia în
decurs de 5 ani;
- De angajat medic veterinar
pentru deservirea sanitarveterinară;

Nu toate bovinele au câte
2 crotalii auriculare;
Personalul din exploatație
nu este instruit și nu există
documente care confirmă
instruirea;
Echipamentele mecanice
sau automate, indispensabile
sănătății și bunăstării vițeilor și
utilizate la exploatație nu se
inspectează cel puțin o dată pe zi;
Nu sunt echilibrate rațiile
de nutriție;
Nu se asigură
microclimatul în încăperi.
Temperatura aerului în încăperi
este scăzută deoarece încăperile
unde se întrețin vacile furajere și
tineretul de reproducere nu este
dotat cu o prelată care să închidă
partea laterală a adăpostului la
temperaturi scăzute, în
maternitate geamurile sunt sparte
și nu s-au luat măsuri de
protecție împotriva intemperie;
Nu s-a prezentat registrul
de evidență a însămânțărilor
artificiale pe format de hârtie,
registrul de evidență a fătărilor,
registrul de evidență a creșterii
tineretului, registrul de evidență a
vârstei vițelelor la prima
însămânțare, registrul de
evidență a mulsorilor de control;
La intrarea și ieșirea din
exploatație, nu sunt asigurate
condiții pentru dezinfecția
mijloacelor de transport a
furajelor, animalelor vii sau
cadavrelor;
Există un Registrul de
evidență a tratamentelor, dar nu
este actualizat la zi;
Filtrul sanitar improvizat
amplasat la intrarea în fermă nu
corespunde cerințelor sanitarveterinare și nu este amenajat
corespunzător;
Proprietarul
exploatației/deținătorul de
animale nu întotdeauna notifică
medicul veterinar oficial despre
fiecare intenție de mișcare a
animalelor;

- De aplicat câte 2 crotalii la
fiecare bovină;
- De instruit personalul din fermă
și ulterior de prezentat procesele
verbale de instruire;
- De inspectat cel puțin o dată pe
zi echipamentele mecanice și
automate utilizate în exploatație;
- De întocmit rația de hrană a
animalelor pe grupe tehnologice
pe vârste și masă corporală.
Bovinele mulgătoare cu
constituția corporală slabă de
separat într-un grup la care să se
administreze alimentație specială
până la conformarea corporală
medie;
- De amenajat o prelată la peretele
lateral a adăpostului de întreținere
a vacilor furajere și a tineretului
de reproducere, de acoperit
geamurile maternității, de
amenajat ușile și ferestrele la
adăpostul unde se întreține
tineretul în creștere;
- De întocmit toate registrele;
- Să fie instalat filtru sanitar;
- De actualizat registrele de
evidență cu prezentarea lor
ulterioară;
- Să instaleze filtrul sanitar
conform cerințelor legale;
- Art. 7 alin. (3) din Legea
nr.231/2006, Pct.61 din anexa la
HG nr.507/2012;
- Art. 5 alin. (1) din Legea
nr.231/2006, Pct.15 lit.c), pct. 16
din anexa nr. 1 la HG
nr.507/2012;
- Pct.22 din anexa la HG
nr.1275/2008, Pct.13 din anexa la
HG 1325/2008.

Subdomeniul
activității
farmaceutică
veterinară și asistența
medicală veterinară

Subdomeniul
furajelor

Nu toate animalele sunt
înregistrate în Registrul de stat al
animalelor;
Nu există un sistem de
alarmă funcțional pentru
avertizarea defecțiunilor de
sistem de ventilație artificială.
Sistemul de alarmă nu este testat.
La unitate nu se ține
evidența, tuturor reacțiilor
adverse grave apărute și
raportate la animale și om;
Unitatea nu respectă
restricțiile de eliberare a unor
medicamente de uz veterinar
care au ”regim special” cu
prescripție veterinară;
- Farmacia veterinară nu
deține, în original sau în copie
documente care atestă
proveniența și calitatea tuturor
medicamentelor;
Spațiul pentru
comercializare (oficina) precum
și depozitul unității nu este
dotat cu sistem de asigurare și
monitorizare a temperaturii și
umidității necesare păstrării
medicamentelor de uz veterinar
în condițiile specificate pe
etichetă / prospectul de utilizare;
Unitatea nu deține
contracte cu unitățile
specializate în neutralizarea și
denaturarea medicamentelor de
uz veterinar neutilizate,
deteriorate sau expirate;
Temperatura în încăperile
depozitului depășește indicii
prevăzuți în anexa nr. 4 la Legea
nr. 119/2018.
Nu este actualizat
Registrul de combatere a
dăunătorilor;
Lipsa certificatului
sanitar-veterinar;
Nerespectarea igienizări
spațiilor și instrumentelor de
măsurare;
Lipsa registrelor DDT sau
neactualizarea acestora;
Etichetarea
necorespunzătoare;

- Elaborarea şi completarea
registrului în conformitate cu
Art. 27 alin. (3) și (4) din Legea
nr. 119/2018 Pct. 31 din
Regulamentul aprobat prin HG
696/2020 Ordinul ANSA nr.
33/2020 privind aprobarea unor
modele de registre;
- Respectarea restricţiilor de
comercializare a medicamentelor
de uz veterinar conform art. 24
alin. 3 din Legea 119/2019, Pct.
93 din Regulamentul aprobat prin
HG 696/2020;
- De completat cu documente care
atestă proveniența și calitatea
tuturor medicamentelor conform
pct. 71 din Regulamentul aprobat
prin HG 696/2020;
- De dotat depozitul cu sistem de
monitorizare a temperaturii
conform
pct. 67 din Regulamentul aprobat
prin HG 696/2020;
- De încheiat contract cu unitățile
specializate în neutralizarea și
denaturarea medicamentelor de uz
conform art. 30 alin. (2) din Legea
nr. 119/2018 pct. 19 din
Regulamentul aprobat prin HG
696/2020;
- art. 25 alin. (6) și anexa 4 din
Legea nr. 119/2018.
- Întocmirea registrului de
combatere a dăunătorilor;
- Se interzice comercializarea
materiei prime, furajelor fără
certificat sanitar veterinar;
- Igienizarea spațiilor cu indicarea
în registru a măsurilor petrecute;
- Implementarea programului
DDT; De actualizat registrul de
evidență a măsurilor DDT;
- Etichetarea conform HG
910/2020;

Lipsa registrului de
evidență a achiziționării de
materie primă;
Lipsa PV de instruire a
personalului;
Lipsa evidențelor privind
rezultatele de laborator.
4.

Domeniul fitosanitar
și protecția plantelor

- Nu
sunt
efectuate
autocontroale;
- Neaplicarea măsurilor de
tratamente fitosanitare;
- Comercializarea materialului
săditor fără certificate de calitate;
- Semințele plasate pentru
comercializare nu sunt în
ambalaje închise și etichetate;
- În ambalajul semințelor tratate
chimic în circuitul comercial nu
are imprimată o inscripție de
avertizare despre tratamentul
respectiv;
- Semințele de porumb, floarea
soarelui, lucernă și mazăre nu
sunt etichetate.

- Întocmirea registrului de
evidență a achiziționării hranei;
- De petrecut instruirea în conf. cu
pct. 8 din anexă la HG 1275/2008,
pct. 1 din anexa 2 la HG
910/2020;
- Păstrarea evidențelor oricărei
analize a probelor prelevate.
- Elaborarea și aplicarea planurilor
de autocontrol în domeniul
fitosanitar/protecția plantelor și a
semințelor;
- Aplicarea măsurilor de tratare a
plantelor
conform
Planului
tratamentelor fitosanitare;
- Respectarea prevederilor Legii
despre semințe nr. 68/2013.

Prezentăm două exemple de neconformități depistate în cadrul controlului de stat
planificat. În primul caz controlul a fost efectuat pe domeniul siguranța și calitatea
alimentelor, iar obiectul supus controlului este Secția de panificație a unui agent
economic din mun. Bălți. În cadrul controlului inspectorii ANSA au depistat
următoarele neconformități:
- Unitatea nu dispune de sisteme pentru asigurarea trasabilității produselor alimentare;
- Mijloacele de măsurare nu sunt legalizate (incluse în Registrul de stat al mijloacelor
de măsurare din Republica Moldova) și verificate metrologic;
- Indicațiile mijloacelor de măsurare utilizate nu sunt explicite;
- Produsele alimentare finite preambalate de la unitate nu sunt etichetate iar informațiile
obligatorii nu sunt indicate pe ambalajul sau pe eticheta atașată la aceasta.
- Etichetele nu conțin toate mențiunile obligatorii indicate la art.8 și 9 din Legea
nr.279/2017. Unitatea nu este asigurată cu lavoare pentru spălarea mâinilor, prevăzute
cu apă curentă caldă și rece, cu materiale pentru spălarea și uscarea igienică a mâinilor;
- Temperatura din încăperile în care are loc manipularea și depozitarea produselor
alimentare nu este monitorizată și înregistrată.
- Deșeurile alimentare, subprodusele alimentare necomestibile și alte resturi nu se
depozitează în containere care se pot închide și care sunt construite și ținute în condiții
ce permit să fie igienizate, iar în caz de necesitate, și dezinfectate.
- Unitatea nu dispune de programe procedurale scrise pentru proceduri de curățare și
dezinfectare, asigurând că toate suprafețele sunt corespunzător curățate și că zonele
critice, instalațiile și materialele sunt marcate pentru a li se atrage atenție specială.
Urmare a neconformităților depistate în partea prescriptivă a procesului-verbal de
control au fost indicate recomandări privind modalitățile de înlăturare a încălcărilor și

asigurarea funcționării unității în conformitate cu legislația din domeniul siguranței
alimentelor. De asemenea, operatorul economic din domeniul alimentar a fost sancționat
conform Codului Contravențional al Republicii Moldova.
În al doilea exemplu controlul a fost efectuat pe domeniul sanitar-veterinar și
zootehnie/subdomeniul sănătății și bunăstării animalelor, iar obiectul supus controlului
este exploatația de porcine a unui agent economic din or. Briceni. În cadrul controlului
inspectorii ANSA au depistat următoarele neconformități: animalele din exploatație nu
sunt identificate și prezentate/declarate spre înregistrare, în termenul legal după cum
urmează: - în termen de 60 de zile de la naștere, pentru cele născute în exploatație; - în
termen de cel mult 7 zile de la cumpărarea (inclusiv din import) sau înstrăinarea
(inclusiv exportul) animalelor; porcinele mai mari de 60 zile nu sunt identificate printro crotalie auriculară aplicată; animalele din exploatație nu sunt înregistrate în Registrul
de stat al animalelor; calitatea apei nu este verificată.
Urmare a neconformităților depistate în partea prescriptivă a procesului-verbal
de control au fost indicate recomandări privind modalitățile de înlăturare a încălcărilor
și asigurarea funcționării unității în conformitate cu legislația din domeniul siguranței
alimentelor.

