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și obiecțiilor expuse la 

proiectul Acordului între 

ANSVSA din România și 

ANSA din Republica 

Moldova privind 

colaborarea bilaterală în 

domeniul sanitar veterinar 

și pentru siguranța 

alimentelor; 

4. Prezentarea propunerilor 

de modificare și/sau 

completare privind 

realizarea Protocolului 

Comisiei 

interguvernamentale 

moldo-ruse pentru 

cooperare economică din 

2020 (nr. 284 din 

24.08.2022). 

5. Prezentarea propunerilor 

la proiectul Planului de 

acțiuni pentru anii 2022-

2026 privind 

implementarea 

Regulamentului Sanitar 

Internațional (2005) în 

Republica Moldova). 

6. Prezentarea propunerilor 

si modificarilor la 

Hotărârea Guvernului nr. 

938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind modul de trecere a 



frontierei de stat a 

mărfurilor supuse 

controlului de către 

Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor. 

1.1.2. Coordonarea 

și avizarea 

proiectelor de acte 

normative 

Coordonarea și 

avizarea proiectelor 

de modificare a 

actelor normative 

  31.12.2022 DJ 

DCMUVHA 

DSBA 

DCSCPVAEBPA 

DCIIF 

DSCPAON 

DSVSCPOA 

DUCAPPC 

DPP 

DSMS 

DCPUFF 

În perioada de referință au 

fost coordonate și avizate 31 

proiecte ale actelor 

normative, inclusiv:  

- S-a dat aviz pe proiectul 

de modificare a regulilor 

de comerț interior la 

solicitarea CONSECON; 

către ANTIRIM, „Eco-

Local” cu referire la 

comerțul producției 

alcoolice în mediul rural 

prin desfășurarea 

activităților turistice, 

inclusiv; 

- Avizare pozitivă a 

modificării HG 815/2005; 

- Avizarea repetată 

proiectul Hotărârii 

Guvernului privind 

modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 596/2011 

cu privire la aprobarea 

unor măsuri de eradicare 

a tulburărilor prin deficit 

de iod (număr unic 

707/MSMPS/2020). 

- Avizarea proiectului 

hotărârii Guvernului 



pentru modificarea unor 

hotărâri ale Guvernului 

(număr unic 

47/MAI/2021). 

- Avizarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru 

aprobarea strategiei 

naționale de dezvoltare 

"Moldova 2030" (număr 

unic 659/CS/2022). 

1.1.3. Elaborarea și 

revizuirea 

procedurilor de 

management al 

calității în cadrul 

ANSA 

Nr. de proceduri: 

- elaborate 

- revizuite; 

Nr. de materiale 

informative 

elaborate (ghiduri, 

instrucțiuni, pliante). 

 

  31.12.2022 DPSMCAERPC 

DCMUVHA 

DSBA 

DSCPAON 

DUCAPPC 

DSVSCPOA 

DCSCPVAEBPA 

DCIIF 

DSMS 

DPP 

DCPUFF 

 

În perioada 01.07.2022 – 

30.09.2022 au fost  

examinate 2 proceduri. 

A fost înaintat aviz la 

modificarea procedurii 

„Măsurile întreprinse în 

cazul produselor alimentare 

neconforme” ediția 2. 

Cu suportul proiectului 

Twinning ,,Continuarea 

suportului pentru 

agricultura, dezvoltarea 

rurală și siguranța 

alimentelor” au fost 

elaborate 2 tipuri de pliante  

1. Condiții privind exportul 

de carne proaspătă de 

pasăre și produse din 

carne de pasăre pentru 

consum uman către 

Uniunea Europeană 

2. Condiții privind exportul 



ouălor și produselor de 

ouă pentru consum uman 

către Uniunea Europeană. 

Au fost elaborate ghiduri -3: 

1. Ghid privind marcarea 

produselor de origine 

animală ( semi-fabricate 

din carne și pește). 

2. Ghid în atenția 

importatorilor și 

distribuito-rilor de 

produse pe bază de 

grăsimi vegetale. 

3. Ghid cu privire la 

supravegherea și 

monitori-zarea 

comercializării producției 

alcoolice. 

A fost revizuită Lista de 

verificare FS-1 și elaborată 

Lista de verificare FS-4. 

Pe subdomeniul sănătății și 

bunăstării animalelor au fost 

revizuite 8 liste de 

verificare. 

Au fost completate prin 

revizuire ghidurile de 

inspecție în cîmp, conform 

schemelor semincere 

OECD. 

1.2. 

Reprezentarea 

1.2.1.Examinarea 

petițiilor, 

Nr. de petiții și   31.12.2022 DJ Pe parcursul trimestrului 3 

au fost: 



intereselor 

ANSA și 

sporirea 

gradului de 

respectare a 

actelor 

normative 

plângerilor, 

contestărilor, 

cererilor prealabile, 

actelor de natură 

procesuală 

parvenite în adresa 

ANSA, și analiza 

legalității 

contractelor între 

ANSA și 

persoanele 

fizice/juridice 

plângeri examinate 

Nr. contestărilor, 

cererilor prealabile 

preluate 

Nr. de ședințe 

asistate 

Nr. de acte întocmite 

Numărul de 

contracte 

avizate/analizate 

- 25 petiții, plângeri 

examinate; 

- 24 de ședințe de judecată 

asistate; 

- 20 cereri prealabile 

examinate; 

- 173 acte întocmite (avize 

pentru direcții, note de 

serviciu, circulare, note 

informative); 

- 175 materiale parvenite 

spre executare. 

1.3. Asigurarea 

activității de 

audit intern, 

organizarea și 

desfășurarea 

procesului de 

evaluare a 

sistemului de 

control intern 

managerial în 

cadrul ANSA 

1.3.1. Asigurarea 

evaluării sistemului 

de control intern 

managerial în 

cadrul ANSA  

Nr. misiunilor de 

audit intern 

efectuate; 

Nr. rapoartelor  

rezultatelor 

misiunilor de audit 

intern; 

Nr. misiunilor de 

audit AD-HOC; 

Nr. total de 

recomandări oferite, 

implementate, parțial 

implementate și 

neimplementate. 

 

 

 31.12.2022 DAI Pe parcursul trimestrului 3 

al anului 2022 a avut loc  1 

misiune de audit planificată: 

”Evaluarea corectitudinii și 

eficiența administrării 

patrimoniului public în 

gestiunea ANSA, pe 

perioada 2019-2021”. 

1.3.2. Efectuarea 

misiunilor de audit 

AD-HOC 

 

 Pe parcursul 

anului 2022 

(la 

solicitarea/ac

ordul 

Directorului 

general 

ANSA) 

1 misiune de audit, Grup de 

lucru, AD-HOC: 

Raportul ”Evaluarea 

procedurii de înregistrare 

oficială a depozitilor 

specializate pentru 

fertilizanți și produse de uz 

fitosanitar”. 

1.3.3. Organizarea 

acțiunilor de 

urmărire a 

implementării 

recomandărilor de 

audit intern. 

 

 31.12.2022 - 



1.3.4. Organizarea 

procesului de 

autoevaluare a 

sistemului de 

control intern 

managerial 

Nr de formulare de 

autoevaluare 

distribuite tuturor 

subdiviziunilor 

ANSA; 

Nr. de consultaţii 

acordate  

Tabel de totalizare a 

informației din 

formularele de 

autoevaluare a 

sistemului CIM. 

Raport anual 

aprobat, 

Registrul 

Riscurilor 

ANSA 

 Semestrul I 

2022 

DPSMCAERPC Acțiune realizată integral în 

trimestrul I al anului 2022. 

1.4. Alocarea de 

resurse 

financiare* și 

umane 

1.4.1. Alocarea de 

resurse pentru 

activități de control 

Suma salariilor 

angajaților în a căror 

fișă de post și în 

activitatea reală a 

cărora intră 

activitatea de 

control, raportată la 

totalul cheltuielilor 

pentru salarii în 

cadrul ANSA 

planificat preliminar 

pentru anul 2022 

Scăderea 

treptată până 

la 2 % față de 

perioada 

precedentă 

pentru 

activitățile de 

control și 

creșterea 

treptată până 

la 2 % față de 

perioada 

precedentă de 

evaluare a 

ponderii 

cheltuielilor 

pentru 

analiza și 

evaluarea, 

precum și 

pentru 

promovarea 

Interne 31.12.2022 DPSMCAERPC 

DFC 

DRU 

DJ 

 

În trimestrul 3, suma 

salariilor angajaților în a 

căror fișă de post și în 

activitatea reală a cărora 

intră activitatea de control 

constituie 11.953.430,25  

lei, raportat la 26.883.430,5 

lei totalul cheltuielilor 

pentru salarii în cadrul 

ANSA, ceea ce constituie 

44,46%. 
 



conformării 

cerințelor 

legale 

1.4.2.  Alocarea de 

resurse pentru 

activități de analiză 

și planificare 

Suma salariilor 

angajaților în a căror 

fișă de post și în 

activitatea reală a 

cărora intră 

realizarea analizei 

riscurilor și 

planificarea 

controalelor, 

raportată la totalul 

cheltuielilor pentru 

salarii în cadrul 

ANSA planificat 

preliminar pentru 

anul 2022 

Creșterea 

treptată cu 

5 % față de 

perioada 

precedentă de 

evaluare a 

resurselor 

pentru 

analiza și 

planificarea 

controalelor  

Interne 31.12.2022 DPSMCAERPC 

DFC 

DRU 

 

În perioada 01.07.2022 – 

30.09.2022, suma salariilor 

angajaților în a căror fișă de 

post și în activitatea reală a 

cărora intră realizarea 

analizei riscurilor și 

planificarea controalelor 

constituie 3.065.070 lei, 

raportat la 26.883.430,5  lei 

totalul cheltuielilor pentru 

salarii în cadrul ANSA, ceea 

ce constituie 11,37%. 

1.4.3. Alocarea de 

resurse pentru 

creșterea gradului 

de conștientizare, 

consiliere și alte 

activități de 

promovare a 

conformității 

cerințelor legale 

Suma salariilor 

angajaților a căror 

fișă de post și în 

activitatea reală a 

cărora intră exclusiv 

desfășurarea de 

activități de 

promovare a 

conformării 

cerințelor legale, 

raportată la totalul 

cheltuielilor pentru 

salarii în cadrul 

ANSA. 

 

Suma mijloacelor 

financiare alocate 

Creșterea 

treptată cu 

5 % față de 

perioada 

precedentă de 

evaluare a 

resurselor 

pentru 

promovarea 

conformării 

cerințelor 

legale  

Interne 31.12.2022 DPSMCAERPC 

DFC 

DRU 

 

În trimestrul 3, suma 

salariilor angajaților în a 

căror fișă de post și în 

activitatea reală a cărora 

intră exclusiv desfășurarea 

de activități de promovare a 

conformării cerințelor legale 

constituie 11.873.930,25 lei, 

raportat la 26.883.430,5 lei 

totalul cheltuielilor pentru 

salarii în cadrul ANSA, ceea 

ce constituie 44,17%. 



pentru activități/ 

acțiuni de promovare 

a conformării 

cerințelor legale 

1.4.4. Implicare 

continuă în 

asigurare cu resurse 

umane 

Nr. total de angajați 

ANSA; 

Nr. de angajări în 

perioada de 

raportare. 

  31.12.2022 DRU La data de 30.09.2022 

numărul total de angajați ai 

Aparatului central ANSA și 

Punctelor de Inspecție la 

Frontieră (PIF)  constituie 

220 de persoane. 

În  trimestrul 3 au fost nou 

angajate 47 de persoane. 

1.5. Cultivarea 

integrității 

instituționale, 

normelor de 

etică şi 

deontologie în 

cadrul Agenției 

1.5.1. Acordarea 

suportului 

metodologic 

angajaților ANSA 

și actualizarea 

chestionarului de 

angajare  

Număr de angajați ai 

ANSA familiarizați 

din punct de vedere 

al integrității; 

Nr. de persoane care 

au promovat/nu au 

promovat probele de 

concurs la angajare. 

  31.12.2022 SPSI La 22.09.2022 a avut loc 

instruirea personalului 

Agenției cu privire la 

modalitatea de 

implementare a prevederilor 

legale statuate la art.14 din 

Legea integrității 

nr.82/2017 ,,Respectarea 

regimului juridic al 

conflictelor de interese”. La 

instruire au participat în jur 

de 150 angajați. La 

23.09.2022, în jur de 115 de 

angajați cu aceeași tematică. 

Pe perioada de raportare 

Serviciul probleme speciale 

și integritate a acordat 

consultanță individuală 

angajaților (în număr de 25) 

pe politicile de integritate 

aprobate în cadrul Agenției. 



1.6. Planificarea 

și utilizarea 

rațională a 

mijloacelor 

bugetare,  

desfășurarea 

procesului 

bugetar și 

gestiunea 

patrimoniului în 

cadrul ANSA 

1.6.1. Elaborarea în 

termen a planului 

de achiziții publice 

conform 

prevederilor 

Hotărârii 

Guvernului nr. 

1419/2016 pentru 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la modul de 

planificare a 

contractelor de 

achiziţii publice 

Nr. de solicitări 

pentru întocmirea 

planului 

Plan de 

achiziții 

elaborat și 

aprobat 

 Trimestrul I 

2022 

DAP Pe parcursul perioadei de 

raportare nu au fost făcute 

modificări ale Planului de 

achiziții existent, plasat pe 

pagina web a Agenției.  

 Link-ul 

https://www.ansa.gov.md/ro

/content/achizi%C8%9Bii-

publice-0#tab-0-1 

 

1.6.2. Organizarea 

și desfășurarea 

procedurilor de 

achiziții publice 

conform planului 

anual de achiziții și 

conform 

prevederilor 

legislației în 

domeniu 

Nr. procedurilor de 

achiziții publice 

inițiate și finisate; 

Nr. de anunțuri 

publicate cu privire 

la organizarea 

licitațiilor publice; 

Nr. contractelor 

încheiate în urma: 

-Licitațiilor 

deschise; 

-COP; 

-Mică valoare; 

-NFP 

Nr. de rapoarte 

privind  realizarea 

achizițiilor publice. 

  31.12.2022 În trimestrul 3 al anului 

2022, nr. proceduri de 

achiziții finisate – 5 

proceduri; 

Nr. de anunțuri publicate cu 

privire la organizarea 

licitațiilor publice – 4 

anunțuri; 

Nr. Invitațiilor la procedura 

de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de 

participare – 2 invitație 

Nr. contractelor încheiate în 

urma:  

-Licitație deschisă – 14 

contract; 

-COP – 1 contracte; 

-NFP – 2 contract 

-Mică valoare – 30 

contracte. 

 

https://www.ansa.gov.md/ro/content/achizi%C8%9Bii-publice-0#tab-0-1
https://www.ansa.gov.md/ro/content/achizi%C8%9Bii-publice-0#tab-0-1
https://www.ansa.gov.md/ro/content/achizi%C8%9Bii-publice-0#tab-0-1


1.6.3. Repartizarea  

bugetului ANSA pe 

anul 2022  prin  

Sistemul  

Informațional de 

Management 

Financiar (SIMF) 

Buget dezagregat de 

Org.1 și Org2 

  Ianuarie 2022 DFC Realizat:  

Ca urmare a rectificării 

Legii Bugetului de Stat pe 

anul 2022, Agenția a primit 

suplimentar mijloace bănești 

în mărime de 3242.2 mii lei. 

Limitele de alocații au fost 

dezagregate în luna 

16.09.2022 la Program/ 

subprogram 

51.06 ,,Securitatea 

alimentară ” 

1.6.4. Elaborarea 

propunerilor pentru  

proiectul bugetului 

ANSA și propuneri 

pentru rectificarea  

bugetului ( aparatul 

central și STSA) pe 

anul 2023 și 

estimărilor pentru 

anii 2024-2025  

prin sistemul  

SIMF și 

prezentarea în 

termen la 

Ministerul 

Finanțelor 

Numărul de note 

transmise 

Informații totalizate: 

analiză, indicații 

metodice elaborate 

  31.12.2022 Propuneri pentru rectificarea  

bugetului  aprobat transmis 

prin scrisoarea nr. 09-10-

38/5488din 27.09.2022 către 

Ministerul Finanțelor - 

alocarea suplimentară a 

mijloacelor financiare în 

sumă de 3399.0 mii lei, 

pentru a asigura necesarul 

de alocații bugetare pentru 

achitarea plății unice cu 

caracter excepțional în 

mărime de 3000 lei pentru 

susținerea unor angajați al 

căror loc de muncă de bază 

este în cadrul Agenției. 

Informații totalizate a 

propunerilor în număr de 

24, inclusiv 23 de la DTSA 

și 1 aparatul central a 

Agenției 

1.6.5. 

Monitorizarea 

Nr. de solicitări 

suplimentare; 

  31.12.2022 Pe parcursul trimestrului 3 

au parvenit 92  solicitări de 



permanentă a 

executării bugetare 

pe programe  și 

asigurarea utilizării 

alocațiilor bugetare 

conform  Legii 

Bugetului de Stat 

pentru anul 2022 

Nr. limitelor de 

alocații bugetare 

modificate; 

Nr. schemelor de 

încadrare examinate. 

la DTSA de a aloca 

suplimentar mijloace 

financiare pentru a asigura 

buna activitate a 

subdiviziunii  

Numărul limitelor de 

alocații bugetare modificate 

-98 la nivel de DTSA si 42 

aparat central 

Per ansamblu pe ANSA pe 

perioada ianuarie- 

septembrie  a anului 2022 s-

a executat la partea de 

venituri 42486.8 mii lei din 

veniturile colectate aprobate 

de 48000,0 mii lei, ce 

constituie 88.5 % și la 

partea de cheltuieli  

161248.16 mii lei din 

bugetul precizat de 

255030.7 mii lei, ce 

constituie 63.22 % 



1.6.6. 

Administrarea 

patrimoniului, 

proprietate publică,  

în conformitate cu 

principiile 

eficienţei, 

legalităţii şi 

transparenţei 

Nr. de extrase din 

Registrul bunurilor 

imobile cu privire la 

înregistrarea 

dreptului  asupra  

bunului imobil; 

dreptul de  folosință,  

dreptul de gestiune 

economică; 

Nr. bunurilor 

imobile înregistrate 

la ASP ; 

Nr. rapoartelor  

întocmite privind 

transmiterea 

bunurilor 

mobile/imobile.  

  31.12.2022 DGPMI În trimestrul 3 a fost 

întocmit 1 rapoart privind 

transmiterea bunurilor 

mobile/imobile. 

1.7. Planificarea 

și raportarea 

implementării 

politicilor 

publice în 

domeniile de 

competență 

ANSA 

1.7.1. Asigurarea 

elaborării, 

monitorizării și 

raportării a 

documentelor de 

politici publice 

privind realizarea 

activității ANSA 

Nr. de planuri de 

acțiuni elaborate; 

Numărul de rapoarte 

întocmite 

lunar/trimestrial/ 

semestrial 

 

  31.12.2022 DPSMCAERPC Planul de acțiuni al Agenției 

Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor pentru anul 

2022 aprobat prin Ordinul 

ANSA nr. 502 din 

30.12.2021. 

 

Raportarea realizării 

Planului de acțiuni al ANSA 

are loc trimestrial cu 

publicarea rezultatelor pe 

pagina web oficială 

www.ansa.gov.md.  

Raportarea realizărilor 

planurilor de acțiuni de către 

STSA se realizează de 

asemenea trimestrial. 

http://www.ansa.gov.md/


Obiectivul nr. 2: Organizarea activităților sanitar – veterinare, fitosanitare și protecția plantelor, și a celor pentru siguranța alimentelor 

2.1 Controlul 

respectării de 

către operatorii 

economici a 

prevederilor 

legislaţiei pe 

domeniile de 

competență ale 

ANSA 

2.1.1. Organizarea 

și desfășurarea 

controalelor pe 

domeniul sanitar-

veterinar și 

zootehnie în 

conformitate cu 

prevederile Legii 

nr.131/2012 , Legii 

nr. 50/2013 

Numărul 

controalelor 

planificate și 

inopinate pe 

domeniul sanitar-

veterinar; 

Nr. de rapoarte 

acumulate; 

Nr. de note 

informative emise; 

Nr. de sesizări 

investigate și 

soluționate; 

Nr. de animale 

identificate;  

Nr. evenimentelor 

efectuate; 

Numărul de animale 

bonitate la femele de 

prăsilă (pe specii);               

Numărul de stupine 

pașaportizate; 

Numărul de ferme 

atestate și reatestate; 

Nr. animalelor 

identificare gratuit 

din exploatațiile 

nonprofesionale. 

  31.12.2022 DSBA 

DCMUVHA 

În perioada de referință, pe 

domeniul sanitar veterinar și 

zootehnie se numără 

următoarele realizări: 

subdomeniul sănătății și 

bunăstării alimentelor: 185 

controale planificate și 

executate, 79 de controale 

inopinate; au fost 

înregistrate 30 de petiții, la 7 

dintre care cu deplasare la 

inspecție. 

În trim. 3 au fost inregistrate 

primar 155385 de animale, 

dintre care 56243 animale 

inregistrate primar in 

sectorul nonprofesional. Au 

fost înregistrate mai multe 

evenimente cu animale: 

Pierderea și recuperarea 

crotaliei – 576 

Moartea animalelor - 11517 

Sacrificarea animalelor-

138517 

Import-17156 

Mișcarea animalelor pe 

teritoriul Republicii 

Moldova: 

Plecări -183307 

Sosiri-179766 
 

Subdomeniul asistenței 

farmaceutice veterinare și 

furajelor: realizarea 



controalelor planificate de 

comun cu inspectori STSA 

– 9. 

Realizarea controalelor 

inopinate de comun cu 

inspectori STSA – 0 

Realizarea controalelor 

inopinate nivel central – 2. 

1 - Note informative emise. 

2.1.2. Organizarea 

și desfășurarea 

controalelor pe 

domeniul siguranța 

și calitatea 

alimentelor în 

conformitate cu 

prevederile Legii 

nr.131/2012 , Legii 

nr. 50/2013 

Numărul 

controalelor 

planificate și 

inopinate; 

Nr. de rapoarte 

acumulate 

Nr. de note 

informative emise; 

Nr. de sesizări 

investigate și 

soluționate. 

  31.12.2022 DSVSCPOA 

DSCPAON 

DUCAPPC 

DCSCPVAEBPA 

 

Pe parcursul trimestrului 3, 

pe domeniul siguranța și 

calitatea alimentelor se 

numără următoarele 

realizări: 
 

origine animală – 

Subdiviziunile teritoriale 

pentru siguranța alimentelor 

au planificat controale 

oficiale în număr de 358 și 

au fost efectuate 51 

controale  inopinate; 
 

origine nonanimală – 

Numărul controalelor 

planificate – 159 ; 

Numărul controalelor 

inopinate –89 ; 

Nr. de rapoarte acumulate 

(lunare și semestriale) – 23. 
 

unități de comerț și 

alimentație publică – nr. 

total de controale efectuate 

2688:  

planificate– 1565, 

inopinate – 1123. 



nr. de rapoarte acumulate – 

69;  

nr. de note informative 

emise privind rezultatele 

efectuării controalelor 

planificate/ inopinate – 15; 

nr. de sesizări investigate și 

soluționate– 164. 
 

producerea și circulația 

vinului și a băuturilor 

alcoolice – S-au efectuat 

total 37 controale din care: 

- 20 controale planificate: 8 

depozite și 12 întreprinderi 

(inclusiv 3 controale 

comune); 

- 17 controale inopinate în 

baza sesizărilor și a 

autosesizărilor cu 

întocmirea  respectivă a 

notelor de motivare 

(inclusiv 2 controale 

comune și 1 control 

suplimentar). 

Eliberate 33 prescripții de 

înlăturare a 

neconformităților. 

Aplicate 16 măsuri 

restrictive pentru 29 loturi 

de produse vitivinicole și 

alcoolice pe o cantitate 

totală de 394972 

preambalate (st., PET, doze) 

și 196107,9 dal. 

Efectuate controale comune 



cu Inspectorii teritoriali de 

la DTSA Cahul și Căușeni 

la 13  agenți economici; 

Controale comune cu SFS 

(la solicitarea MAIA si SFS) 

la 14 agenți economici, care 

utilizează alcool etilic 

rectificat în procesul de 

producere scutit de plata 

accizelor, dar care nu sunt 

producători de producție 

alcoolică. 

2.1.3. Organizarea 

și desfășurarea 

controalelor pe 

domeniul 

fitosanitar și 

protecția plantelor 

în conformitate cu 

prevederile Legii 

nr.131/2012 , Legii 

nr. 228/2010, Legii 

nr. 68/2013 

Numărul 

controalelor 

planificate și 

inopinate; 

Nr. de rapoarte 

acumulate; 

Nr. de note 

informative emise; 

Nr. de sesizări 

investigate și 

soluționate; 

Nr. notificărilor 

parvenite din alte 

state privind 

nerespectarea 

cerințelor 

fitosanitare. 

  31.12.2022 DPP 

DCPUFF 

DSMS 

În perioada de referință, pe 

domeniul fitosanitar și 

protecția plantelor se 

numără următoarele 

realizări: 
 

categoria plante și produse 

vegetale – numărul 

controalelor planificate și 

inopinate efectuate – 154;  

nr. de rapoarte acumulate - 

102; 

nr. de note informative 

emise - 16; 

nr. de sesizări investigate și 

soluționate - 1; 

nr. notificărilor parvenite 

din alte state privind 

nerespectarea cerințelor 

fitosanitare –19. 
 

subdomeniul semincer – nr. 

total de controale efectuate 

58:  



planificate – 56, 

inopinate – 2; 

Nr. de rapoarte recepționate 

– 28; 

Nr. de note informative 

emise – 4; 

Nr. de sesizări soluționate – 

4. 
 

categoria produse de uz 

fitosanitar și fertilizanți – 

efectuate 172 controale: 153         

planificate        și    19      

inopinate. 

2.1.4. Planificarea 

controalelor 

conform Legii 

nr.131/2012 , Legii 

50/2013 și HG 

1280/2018 

Nr. de instruiri; 

Ponderea unităților 

cu grad înalt de risc 

din totalul 

controalelor 

planificate. 

Graficul 

controalelor 

aprobat 

 20.11.2022 DPSMCAERPC 

 

Întru elaborarea Graficului 

controalelor pentru anul 

2023 a fost inițiată 

planificarea controalelor 

prin aprobarea Ordinului 

ANSA nr. 276 din 

24.08.2022. 

La data de 30.09.2022 toate 

subdiviziunile teritoriale au 

prezentat Planurile 

preliminare ale controalelor 

pentru anul 2023 pentru 

comasare, examinare și 

coordonare. 



2.1.5. Evidența 

sancțiunilor 

aplicate și a 

planurilor de 

remediere 

întocmite în urma 

controalelor 

efectuate 

Numărul amenzilor 

aplicate și a 

planurilor de 

remediere întocmite 

în urma controalelor 

efectuate. 

  31.12.2022 DJ În trimestrul 3 au fost 

aplicate 500 de amenzi. 

Planuri de remediere 

întocmite – 14. 

Suma amenzilor aplicate – 

1680168  lei. 

Suma încasată din amenzi - 

598152 lei. 

2.2. Controlul 

respectării de 

către STSA a 

prevederilor 

legislaţiei pe 

domeniile de 

competență ale 

ANSA 

2.2.1. 

Supravegherea 

activității STSA pe 

domeniile de 

competență ale 

ANSA 

Nr. de verificări 

efectuate la STSA; 

Nr. de dosare  de 

control monitorizate 

în SIA RSC; 

Nr. de dosare de 

control cu încălcări 

depistate; 

Nr. de verificări 

privind  întocmirea 

corectă a 

Documentelor de 

inspecţie în câmp. 

  31.12.2022 DSVSCPOA 

DSCPAON 

DUCAPPC 

DCMUVHA 

DSBA 

DPP 

DCPUFF 

DSMS 

 

În conformitate cu 

Dispoziția nr. 07/1-3-16 din 

16.02.2022 direcțiile de 

profil au sarcina de a 

monitoriza corectitudinea 

întocmirii documentelor de 

control în SIA RSC pe 

domeniile de competență. 

Astfel, au fost monitorizate 

pe domenii: 
 

- siguranța și calitatea 

alimentelor: 

origine nonanimală – nr. 

de dosare  de control 

monitorizate în SIA RSC: 

Planificate – 0, 

Inopinate  – 20, 

nr. de dosare de control cu 

încălcări depistate – 6; 

unități de comerț și 

alimentație publică – nr. 

de dosare  de control 

monitorizate în SIA RSC 

– 48; 

nr. de dosare de control cu 

încălcări depistate – 9; 



nr. de verificări privind  

întocmirea corectă a 

documentelor de inspecţie 

în câmp – 39; 
 

- sanitar-veterinar și 

zootehnie – sănătatea și 

bunăstarea animalelor – 

pe parcursul trimestrul 3 

au fost monitorizate și 

controlate corectitudinea 

întocmirii corectă a 

documentației  a 170 de 

dosare de control și 

identificate 20 de dosare 

de control cu încălcări. 

subdomeniul asistenței 

farmaceutice veterinare și 

furajelor – 157 de dosare 

monitorizate în SIA RSC. 
 

- fitosanitar și protecția 

plantelor – categoria 

plante și produse vegetale 

– 149 de dosare de control 

monitorizate; nr. de 

dosare de control cu 

încălcări depistate – 0; 
 

subdomeniul semincer –  86 

de verificări privind 

întocmirea corectă a 

declarațiilor de multiplicare 

a materialului semincer și 

săditor. 

2.2.2. 

Supravegherea 

Nr. de acte 

permisive eliberate. 

  31.12.2022 DSCPAON 

DSVSCPOA 

În perioada 01.07.2022 – 

30.09.2022 au fost eliberate 



STSA privind 

eliberarea actelor 

permisive  

 

 DSBA 

DCMUVHA 

DPP 

DCPUFF 

DSMS 

28.324 de acte permisive: 

- Certificate de înregistrare 

oficială în domeniul 

siguranței alimentelor  – 

120; 

- Autorizații sanitar-

veterinare de funcționare – 

10; 

- Certificate de inofensivitate 

– 2723. 

- Pașapoarte pentru animale 

de companie - 2300   

- Certificate sanitar-

veterinare: 

F-1 – 9000; 

F4 – 300; 

F-6 – 40; 

F1 CSI – 100. 

Pașapoarte de stupine – 105, 

cu inregistrarea a 6802 

familii de albini; 

- Certificate de înregistrare a 

medicamentului de uz 

veterinar – 16. 

Certificate fitosanitare – 

13610. 

Participare la solicitarea 

ASP la eliberarea a 3 

notificări de corespundere a 

activității în scop de 

eliberare a actului permisiv 

„licența de activitate în 

domeniul fabricării 

producției alcoolice” 



2.2.3.  Gestionarea 

și actualizarea 

Sistemelor 

Informaționale 

Automatizate 

(SIA), platforme de 

instruire la distanță 

și a bazelor de date 

Nr. propunerilor 

prezentate privind 

actualizarea SIA; 

Nr. de actualizări 

operate în sisteme; 

Nr. de acțiuni 

operate pentru 

menținerea 

funcționalității 

Platformei de 

instruire la 

distanță ”Utilizarea 

durabilă a 

pesticidelor”; 

Nr. de sarcini 

formulate către IP 

STISC necesare să 

asigure 

funcționalitatea SIA; 

Nr. de acțiuni 

întreprinse 

(ședințe/testări) în 

colaborare cu 

ALFASOFT întru 

elaborarea Sistemul 

Integrat de 

Management al 

Informației privind 

Siguranța 

Alimentară (SIA 

IFSIMS); 

  31.12.2022 DTI 

DPP 

DSMS 

DCPUFF 

DSCPAON 

DSVSCPOA 

DUCAPPC 

DCSCPVAEBPA 

DSBA 

DCMUVHA  

 

În trimestrul 3 nr. de sarcini 

formulate către Ingradient 

SRL, conform contractului 

nr. 150 MV, constituie: 

- 22 sarcini; 

- îndeplinirea în proporție de 

75 % a sarcinilor descrise în 

anexa la contract. 

Nr. de acțiuni ALFASOFT  

1. Ședințe de instruire pentru 

SIA LIMS  – 4  

2. Testări  LIMS – 3; 

3. Sătămînal are loc ședința 

de raportare a 

lucrărilor/dezvoltărilor 

efectuate pentru conceptul 

e-ANSA. 

Domeniul sănătății și 

bunăstării alimentelor a 

participat la  14 ședințe  în 

colaborare cu ALFASOFT, 

și executate 6 testări. 
 

La data de 9 septembrie 

2022 au fost înaintate către 

Cancelaria de Stat a RM un 

șir de propuneri de 

optimizare a SIA RSC, 

astfel: 

- 6 propuneri de 

optimizare a 

funcționalităților 

existente în RSC 

- 24 de propuneri de 

dezvoltare a unor noi 

funcționalități ale RSC. 



De asemenea, au fost 

raportate și 4 deficiențe în 

utilizarea curentă a RSC. 
 

Pe parcursul trimestrului 3 

au fost operate actualizări în 

SIA RSF – adăugarea de 

denumiri de soiuri noi la 

culturile existente. 
 

A fost completat, pe portalul 

servicii.gov.md,  formularul 

pentru serviciul de eliberare 

a „certificatului de 

înregistrare a utilajului 

tehnologic principal folosit 

la producerea alcoolului 

etilic și a producției 

alcoolice” serviciu contra 

plată, conform HG 90/2019. 



2.3. Realizarea 

atribuțiilor 

legate de 

procesul 

înregistrării de 

stat a 

medicamentelor 

de uz veterinar 

2.3.1. Asigurarea 

funcționării 

Comisiei 

Medicamentelor de 

uz veterinar și 

asigurarea 

actualizării 

Registrului de Stat 

al medicamentelor 

de uz veterinar; 

Nr. de cereri 

recepționate prin 

Ghișeul Unic; 

Nr. de cereri 

evaluate preventiv; 

Nr. de certificate de 

înregistrare 

completate; 

Nr. de anexe la 

certificate  

rectificate; 

Nr. de ședințe 

realizate; 

Nr. de documente 

elaborate (procese 

verbale, decizii etc.); 

Raport anual privind 

înregistrarea 

întocmit; 

Nr. de actualizări. 

  31.12.2022 DCMUVHA 

 

În perioada de raportare au 

fost: 

- 46 de cereri recepționate 

prin Ghișeul Unic; 

- 46 de cereri evaluate 

preventiv; 

- 16 de certificate de 

înregistrare completate; 

- 48 de anexe la certificate  

rectificate; 

- 3 ședințe ale Comisiei 

Medicamentelor de uz 

veterinar realizate; 

- 3 procese verbale ale 

ședințelor;  

- 3 decizii;  

- 3 actualizări ale bazei de 

date - Registrul de stat al 

medicamentelor de uz 

veterinar. 

2.4. Planificarea 

controalelor în 

baza analizei 

riscurilor* 

2.4.1. Raportul 

dintre controalele 

asupra persoanelor/ 

unităților care 

prezintă cel mai 

înalt grad de risc, 

în comparație cu 

numărul total de 

controale efectuate 

Ponderea 

controalelor, atât 

planificate, cât și 

inopinate, asupra 

persoanelor supuse 

controlului, care au 

un grad maxim de 

risc din totalul 

controalelor 

efectuate. 

Creșterea 

treptată cu 

3 % a 

controalelor 

la persoanele 

supuse 

controlului cu 

risc ridicat și 

diminuarea 

celor cu risc 

redus  

Interne Trimestrial 

până la 

31.12.2022 

DPSMCAERPC 

 

În trimestrul 3 în total au 

fost efectuate 3862 de 

controale, dintre care 2255 

planificate și 1607 

inopinate. Numărul 

controalele asupra 

persoanelor/ unităților care 

prezintă cel mai înalt grad 

de risc – 365, ceea ce 

constituie 9,45 % din totalul 

controalelor efectuate, astfel 

valoarea țintă nu a fost 

atinsă. 

2.5. Activități 

de consultanță 

2.5.1. Acordarea 

consultațiilor 

Numărul de 

consultații furnizate 

Creșterea 

treptată cu 

Interne Trimestrial 

până la 

DJ 

DCMUVHA 

Pe parcursul trimestrului 3 

al anului 2022 au fost 



pe domeniile de 

competență 

ANSA* 

persoanelor fizice 

și juridice pe 

domeniile de 

competență ANSA 

 

 

 

 

 

 

 

de către ANSA 

persoanelor fizice și 

juridice în domeniile 

sale de competență, 

prin toate mijloacele 

disponibile, în 

special:  

- în scris; 

- prin intermediul 

liniei telefonice; 

- pe pagina web 

oficială și pe pagina 

organului de control 

din rețelele de 

socializare. 

10 % a 

numărului de 

consultații 

oferite de 

către ANSA 

31.12.2022 DSBA 

DCSCPVAEBPA 

DCIIF 

DSCPAON 

DSVSCPOA 

DUCAPPC 

DPP 

DSMS 

DCPUFF 

 

acordate continuu 

consultații atât persoanelor 

fizice și juridice în 

domeniile de competență ale 

Agenției, în cadrul tuturor 

controalelor oficiale 

efectuate de către inspectori, 

cât și colaboratorilor 

aparatului central și 

subdiviziunilor teritoriale 

(cu statut de direcție și 

personalitate juridică) ale 

Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor. 

Astfel, în total au fost 

documentate cca 11688 

consultații au fost acordate:  

-  160  în scris; 

-  10799 prin intermediul 

liniei telefonice și poștei 

electronice guvernamentale; 

- pe pagina web oficială - 

Ghid Traces NT – 675 

notificări; 

- notificări – și înregistrări 

in SI TRACES NT – 400 

agenți economici. 

Se atestă o creștere cu 

80,27% a numărului de 

consultații oferite de către 

ANSA comparativ cu 

perioada precedentă, 

obiectivul țintă fiind atins. 

 



2.5.2. Organizarea 

instruirilor, 

seminarelor, 

meselor rotunde 

etc. 

Numărul de 

consultații furnizate 

de către ANSA 

persoanelor fizice și 

juridice în domeniile 

sale de competență, 

prin toate mijloacele 

disponibile, în 

special:  

- în cadrul 

activităților de 

instruire și/sau a 

evenimentelor 

publice, organizate 

de către ANSA;  

- numărul de 

persoane care au 

participat la diverse 

activități de formare, 

organizate de către 

ANSA 

Creșterea 

treptată cu 

10 % a 

numărului de 

consultații 

oferite de 

către ANSA 

Interne Trimestrial 

Până la 

31.12.2022 

DCMUVHA 

DSBA 

DCSCPVAEBPA 

DCIIF 

DSCPAON 

DSVSCPOA 

DUCAPPC 

DPP 

DSMS 

DCPUFF 

 

În trimestrul 3, s-au acordat 

consultații prin participări la 

diferite ședințe: 

degustările autorizate – 4, 

seminare, – 1, 

conferințe – 2, 

evenimente publice la nivel 

central – 9. 

Ședință cu operatorii din 

domeniul alimentar  privind 

importanța etichetării 

produselor alimentare  în 

scopul asigurării unui nivel 

înalt de protecție a 

intereselor consumatorilor – 

26.07.2022. 

Au fost oferite consultații în 

cadru a 17 evenimente, ceea 

ce comparativ cu  trimestrul 

2 reprezintă o creștere cu 

35,29%. 

Numărul de instruiri 

interne și externe 

organizate pentru 

angajații ANSA; 

Nr. de persoane 

instruite; 

Nr. de instruiri 

operate pe Platforma 

de instruire la 

distanță ”Utilizarea 

durabilă a 

pesticidelor”. 

  31.12.2022 DRU 

DJ 

DAI 

DCIIF 

DCMUVHA 

DSBA 

DSCPAON 

DSVSCPAOA 

DUCAPPC 

DCSCPVAEBPA 

DPSMCAERPC 

DPP 

DSMS 

DCPUFF 

În total, în trimestrul 3 al 

anului 2022, pe domeniile 

de competență ale ANSA au 

fost organizate 11 instruiri 

ale inspectorilor și 

specialiștilor. Numărul total 

de persoane instruite – 489. 

DSVSCPAOA, în comun cu 

experții proiectului 

Twinning ,,Continuarea 

suportului pentru 

agricultura, dezvoltarea 

rurală și siguranța 

alimentelor”, a organizat 



DFC 

DRI 

SPSI 

DTI 

instruire la data de 06-07 

iulie 2022 cu tematica: 

Instruire pentru personalul 

ANSA privind auditul 

HACCP în unitățile de 

prelucrare a produselor de 

origine animală (inclusiv 

abatoare), în care au fost 

instruiți 85 inspectori din 

subdiviziunile teritoriale ale 

ANSA. 

Instruire organizată cu 

suportul Proiectului 

Agricultură Competitivă în 

Moldova, Soluții Inteligente 

pentru Performanța (MAC-

P) cu tematica Controlul 

oficial de-a lungul lanțului 

subproduselor de origine 

animală nedestinate 

consumului uman, în care 

au participat peste 60 

inspectori.  

La data de 05 iulie, 18 iulie 

și 22 iulie 2022,  au fost 

organizate instruiri, în 

cadrul subdiviziunilor 

teritoriale pentru siguranța 

alimentelor  referitor la 

ultimele modificări ale legii 

nr. 221/2007 privind 

activitatea sanitar-

veterinara, atribuțiile 

medicului veterinar 

desemnat în cadrul 



abatorului/ unitate de 

sacrificare, 171 de 

participanți. 
 

DPSMCAERPC – în 

conformitate cu prevederile 

Dispozițiilor nr. 07/1-3-134 

din 12.09.2022 și nr. 07/1-3-

141 din 23.09.2022 au fost 

organizate 6 instruiri ale 

inspectorilor din cadru a 12 

subdiviziuni teritoriale 

privind utilizarea SIA RSC; 

173 de persoane au fost  

instruite. 
 

De asemenea au participat 

16 de angajați ai ANSA în 

cadrul a 6 instruiri externe. 

Obiectivul nr. 3: Protecția animalelor, protecția plantelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor destinate 

consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale, în raport cu creșterea animalelor, monitorizarea, notificarea și controlul bolilor și a 

trasabilității animalelor 

3.1 . Asigurarea 

executării 

programelor de 

monitorizare și 

supraveghere pe 

domeniile de 

competență ale 

ANSA 

 

3.1.1. Organizarea 

și desfășurarea 

activităților de 

monitorizare și 

supraveghere pe 

domeniul sanitar-

veterinar și 

zootehnie 

Nr. de vaccinări, 

testări sau alte 

acțiuni aplicate; 

Nr. de vaccinări, 

testări sau alte 

acțiuni aplicate; 

Nr. de probe 

prelevate; 

Nr. de focare 

înregistrate;  

Nr de focare 

eradicate; 

Nr. de testări 

efectuate; 

  31.12.2022 DSBA Pe parcursul trimestrului 3 

au fost întocmite și 

transmise la laborator 1800 

de cereri de analiză prin 

intermediul SIA LIMS.  

În cadrul Programului 

acţiunilor strategice de 

supraveghere, profilaxie şi 

combatere a bolilor la 

animale şi  prevenirea 

transmiterii bolilor de la 

animale la  om vizat, în 

perioada de referință, au fost 

efectuate 140000 de 



Nr. de testări 

efectuate; 

Nr. rapoartelor de 

notificări a 

suspiciunilor 

recepționate;  

Nr. de focare 

înregistrate; 

Nr. focarelor 

eradicate. 

vaccinări și 130000 de 

testări ale animalelor cu 

scop de combatere a bolilor 

la animale şi  prevenirea 

transmiterii bolilor de la 

animale la  om. 

Au fost recepționate 26 

rapoarte de notificări a 

suspiciunilor. 

Au fost înregistrat 1 focar 

de Influență Aviară  și 

eradicat 1 focar de Pestă 

Porcină Africană. 

Numărul acțiunilor 

(prelevări de probe 

planificate, rapoarte 

recepționate) pe  

subdomeniul furaje 

și activitate 

farmaceutică 

veterinară. 

  31.12.2022 DCMUVHA Pe parcursul trimestrului 3 

al anului 2022, pe 

subdomeniul furaje au fost 

prelevate 166 de probe. 

Pe subdomeniul activitatății 

farmaceutice veterinare 

acțiuni de prelevare a 

probelor nu au fost 

întreprinse. 



3.1.2. Organizarea 

activităților de 

monitorizare și 

supraveghere pe 

domeniul siguranța 

și calitatea 

alimentelor 

Numărul acțiunilor 

(prelevări de probe) 

planificate pe 

segmentul producerii 

alimentelor de 

origine animală; 

Nr. probe prelevate;  

Nr. probe 

neconforme; 

Nr. de rapoarte 

examinate; 

Cantitate de produse 

neconforme retrase 

sau distruse din 

comerț. 

  31.12.2022 DSVSCPAOA 

DUCAPPC 

Pe parcursul perioadei de 

raportare numărul de probe 

prelevate constituie: 

Apa –  803, dintre care 1 la 

toxiinfecții; 

Produse finite – 31, dintre 

care 24 la toxiinfecții; 

Sanitația – 255, dintre care 

24 la toxiinfecții; 

 

Nr. probe neconforme: 

Produse finite – 14, 

Sanitația – 37, 

Apa – 122. 

Cantitate de produse 

neconforme retrase sau 

distruse din comerț 

constituie 31,40 tone, astfel: 

- unități de comerț –31,17 

tone;  

- unități de alimentație 

publică –2,78 kg;   

- cadrul instituțiilor de 

învățământ general –36 kg; 

- alte unități din domeniul 

comerț/alimentație publică – 

194,06 kg. 

În conformitate cu Planul de 

monitorizarea a reziduurilor 

au fost prelevate 367 probe.  

În conformitate cu planul de 

supraveghere Cu privire la 

prelevarea probelor în 

cadrul programelor de 

monitorizare și 



supraveghere în domeniul 

siguranței alimentelor, 

sănătății plantelor și 

furajelor au fost prelevate 

516 probe, dintre care au 

fost depistate 16 probe 

neconforme cu demararea 

anchetelor de serviciu. 

În urma abatorizării, 

inspectării unităților de 

producere/procesare 

alimentelor de origine 

animală au fost distruse în 

cantitate de 2417,831 kg de 

produse neconforme. 

Numărul acțiunilor 

(prelevări de probe 

planificate) pe 

segmentul producerii 

alimentelor de 

origine non-animală; 

Ponderea îndeplinirii 

planului de probe 

planificate: 

Ponderea probelor 

neconforme; 

Produse neconforme 

retrase de pe piață și 

distruse (kg). 

  31.12.2022 DSCPAON 

DUCAPPC 

 

În trimestrul 3 al anului 

2022 nr. de probe 

planificate autohtone - 518 

probe; 

Probe prelevate  autohtone 

(monitorizare de stat)  – 434 

probe, ceea ce constituie 

83,78%; 

Probe autohtone 

neconforme – 16; 

Produse autohtone 

neconforme retrase/distruse 

– 1518,6 kg („Prună 

delicioasă”); 

Probe prelevate de import 

(monitorizare)  – 100; 

Produse  de import 

neconforme – 9;  

Produse de import 

neconforme retrase/distruse 



– pepene galben 4020 kg 

(distruse biogaz); pepene 

galben 19980 kg (hrana 

pentru animale). 

Numărul acțiunilor 

(prelevări de probe) 

planificate pe 

segmentul producerii 

produselor 

vitivinicole, 

alcoolului etilic, 

berii şi producției 

alcoolice inclusiv la 

indicii de naturalețe 

  31.12.2022 DCSCPVAEBPA 

 

 

În perioada 01.07.2022 – 

30.09.2022 au fost prelevate 

total  64 probe, din care 43 

probe din controale 

planificate și 21 din 

controale inopinate; 

60 de probe spre analiză la 

indicii fizico-chimici, 

organoleptici și de siguranță 

la LCTBANPC (3 probe 

fiind neconforme);  

Pregătite 17 mostre pentru 

analize la indicii de 

naturalețe la Râmnicu 

Vâlcea ce urmează a fi 

expediate în luna octombrie 

2022. 

3.1.3. Organizarea 

activităților de 

monitorizare și 

supraveghere pe 

domeniul 

fitosanitar și 

protecția plantelor 

Numărul acțiunilor 

(prelevări de probe) 

planificate pe 

segmentul protecția 

plantelor; 

Nr. rapoartelor 

generalizate; 

Nr. propunerilor 

privind efectuarea 

investigărilor 

necesare în vederea 

analizei riscului 

fitosanitar. 

  31.12.2022 DPP În trimestrul 3 al anului 

2022 nr. de probe prelevate 

planificate  constituie 149. 



Numărul acțiunilor 

(prelevări de probe) 

planificate pe 

segmentul semințe și 

material săditor; 

Nr. Declarațiilor de 

multiplicare privind 

reproducerea 

materialului de 

înmulţire, 

producerea 

materialului săditor 

de culturi fructifere, 

culturilor agricole, 

semincere şi de 

hibridare a culturilor 

legumicole; 

Nr. inspecţiilor în 

câmp a sectoarelor 

semincere şi de 

hibridare, de 

producere a 

materialului de 

înmulţire şi săditor; 

Numărul rapoartelor 

elaborate; 

Suprafața în ha a 

sectoarelor 

semincere şi de 

hibridare a culturilor 

de câmp; 

Suprafeţele (ha) a 

pepinierelor; 

  31.12.2022 DSMS În perioada de raportare se 

atestă: 

- Numărul prelevărilor de 

probe planificate pe 

segmentul semințe și 

material săditor - 300; 

- Nr. Declarațiilor de 

multiplicare privind 

reproducerea materialului de 

înmulţire, producerea 

materialului săditor de 

culturi fructifere – 18; 

- Nr. inspecţiilor în câmp a 

sectoarelor semincere şi de 

hibridare, de producere a 

materialului de înmulţire şi 

săditor - 313; 

- Numărul rapoartelor 

elaborate – 6; 

Suprafața în ha a sectoarelor 

semincere şi de hibridare a 

culturilor de câmp – 82600 

ha; 

Suprafeţele (ha) a 

pepinierelor – 290 ha. 

Numărul acțiunilor 

(prelevări de probe) 

  31.12.2022 DCPUFF În trimestrul 3 au fost 

prelevate 71 de probe de 



planificate pe 

segmentul 

produselor de uz 

fitosanitar și 

fertilizanți 

produs de uz fitosanitar și 

fertilizanți. 

3.1.4. Controlul 

respectării 

cerințelor naționale 

și internaționale a 

siguranței și 

calității la 

importul/tranzitul 

mărfurilor supuse 

controlului sanitar-

veterinar și 

fitosanitar la 

posturile de 

inspecție la 

frontieră 

Nr. de controale 

efectuate;  

Nr. probelor 

prelevate; 

Nr. loturilor 

importate/tranzitate. 

  

  31.12.2022 DCIIF În perioada de aportare au 

fost controale efectuate-

26432 ; 

Probe prelevate- 559; 

Loturi exportate - 247 

importate - 26432  

tranzitate - 826 

 

3.1.5. 

Monitorizarea 

activității 

laboratoarelor din 

subordinea 

Agenției Naționale 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

privind 

implementarea 

Programelor de 

monitorizare pentru 

anul 2022 

Nr. de ședințe 

organizate;  

Nr. de procese 

verbale întocmite; 

Nr. Notelor 

informative raportate 

conducerii ANSA; 

Nr. notificărilor 

raportate direcțiilor 

responsabile privind 

neconformitățile 

înregistrate. 

  31.12.2022 DPSMCAERPC În trimestrul 3 al anului 

2022 au fost organizate 3 

ședințe cu Instituțiile 

Publice la care Agenția 

exercită funcția de fondator, 

în vederea examinării 

Rapoartelor de activitate 

pentru trimestrul 2 al anului 

2022, fiind elaborate 3 

procese-verbale. 
 

Au fost prezentate  17 note 

informative conducerii 

ANSA: 13 cu privire la 

bilanțul săptămânal al 

neconformităților depistate 



și 4 semestriale/trimestriale, 

cu privire la nivelul de 

executare al planurilor de 

monitorizare și 

supraveghere pentru anul 

2022;  

Raportarea a 215 notificări 

direcțiilor de profil privind 

neconformitățile 

înregistrate: 45 de notificări 

în domeniul siguranței 

alimentelor de origine 

animală, 48 de notificări în 

domeniul siguranței 

produselor alimentare de 

origine non-animală, 122 de 

notificări privind calitatea 

apei potabile în domeniul 

protecției consumatorilor; 

Au fost create în mod 

succesiv, 2 Grupuri de 

lucru, aprobate prin 

Ordinele Directorului 

general ANSA, privind 

verificarea activității 

laboratorului IP "Centrul 

Republican de Diagnostic 

Veterinar" (inclusiv a 

subdiviziunilor Drochia și 

Cahul) în cadrul 

implementării Programelor 

de monitorizare pe 

domeniul "Sănătatea 

animală". 



Obiectivul nr. 4: Asigurarea unui nivel înalt al siguranței alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către 

consumator incluzând aspecte referitoare la sistemul de relații creat în cadrul pieței, generat de confruntarea consumului de alimente oferite de 

producător și asigurarea unui nivel înalt de protecție a vieții și sănătății omului bazat pe analiza riscului. 

4.1. Sporirea 

nivelului de 

protecție a 

sănătății 

populației prin 

consumul de 

alimente sigure* 

4.1.1. Înregistrarea 

cazurilor de 

intoxicație 

provocate de 

produse alimentare 

Numărul de 

intoxicări pe an 

Reducerea cu 

1 % 

comparativ 

cu anul 

precedent 

 Trimestrial 

până la 

31.12.2022 

DUCAPPC În trimestrul 3 au fost 

înregistrate 6 cazuri de 

toxiinfecție alimentară:  

- în cadrul instituțiilor de 

învățământ general – 2 

cazuri; 

- în cadrul unităților de 

alimentație publică – 3; 

- în cadrul altor instituții – 

1. 

4.1.2. 

Supravegherea 

instituțiilor pentru 

copii pentru 

neadmiterea 

produselor 

alimentare alterate, 

necorespunzătoare 

sau interzise pentru 

consum de către 

minori 

Ponderea instituțiilor 

pentru copii în care 

au fost identificate 

produse alimentare 

alterate, 

necorespunzătoare 

sau interzise din 

totalul instituțiilor de 

acest fel verificate 

Eliminarea 

consumului 

de produse 

alimentare 

alterate, 

necorespunză

toare sau 

interzise în 

instituții 

pentru copii 

 Trimestrial 

până la 

31.12.2022 

DUCAPPC Ponderea instituțiilor pentru 

copii în care au fost 

identificate produse 

alimentare alterate în 

trimestrul 3 al anului 2022 

constituie – 0%. 

4.1.3. Creșterea 

numărului de 

operatori 

înregistrați oficial/ 

autorizați din 

industria 

alimentară 

Numărul solicitărilor 

de înregistrări și 

autorizări 

Numărul total de 

operatori 

înregistrați/autorizați 

 Creștere cu 

1% 

comparativ 

cu anul 

precedent  

Interne 31.12.2022 DSVSCPAOA 

DSCPAON 

DUCAPPC 

DCSCPVAEBPA 

În trimestrul 3 al anului 

2022 numărul total de 

operatori înregistrați/ 

autorizați în domeniul 

siguranța și calitatea 

alimentelor constituie 3168 

de operatori, cu 3,7% mai 

mult comparativ cu 

trimestrul trecut. 

Numărul solicitărilor de 

înregistrări și autorizări: 



• înregistrați – 296; 

• autorizați – 295. 

4.1.4.  Creșterea 

numărului 

unităților care 

implementează 

sistemul 

de analiză a 

riscurilor și 

punctele critice de 

control (HACCP) 

Numărul de unități 

noi identificate 

Creștere cu 

1% 

comparativ 

cu anul 

precedent 

Interne 31.12.2022 DSVSCPAOA 

DCMUVHA 

DCSCPVAEBPA 

DSCPAON 

DUCAPPC 

 

La data de 30.09.2022 

numărul total de unități care 

implementează sistemul de 

analiză a riscurilor și 

punctelor critice de control 

(HACCP) constituie 124 în 

domeniul siguranța și 

calitatea alimentelor de 

origine nonanimală, creștere 

cu 3,23% comparativ cu 

trimestrul trecut. 

4.1.5. Examinarea 

petiţiilor privind 

apărarea drepturilor 

fundamentale şi 

intereselor 

economice ale 

consumatorilor 

Nr. petiţiilor 

recepționate;  

Nr. petiţiilor 

soluţionate; 

Ponderea petiţiilor 

soluţionate din total 

înregistrate;  

Nr. petiţiilor 

readresate după 

competenţă;  

Nr. petiţiilor 

neexaminate în 

temeiul prevederilor 

Codului 

administrativ. 

  Trimestrial 

până la 

31.12.2022 

DUCAPPC 

 

În perioada 01.07.2022 – 

30.09.2022 numărul 

petiţiilor recepționate – 255; 

Numărul petiţiilor 

soluţionate – 164; 

Ponderea petiţiilor 

soluţionate din total 

înregistrate – 64,3%; 

Nr. petiţiilor readresate după 

competenţă – 18; 

Nr. petiţiilor neexaminate în 

temeiul prevederilor 

Codului administrativ – 23. 

4.1.6. Asigurarea 

recepționării 

notificărilor din 

Sistemul European 

Rapid de Alertă 

pentru Alimente şi 

Furaje (RASFF) 

Nr. de notificări 

recepționate; 

Nr. notelor de 

serviciu elaborate. 

  31.12.2022 

 

DPSMCAERPC În perioada 01.07.2022 – 

30.09.2022,  prin 

intermediul portalului 

RASFF au fost recepționate 

5 de notificări, fiind 

elaborate 5 note de serviciu. 



4.2. 

Implementarea 

programului de 

monitorizare și 

supraveghere în 

domeniul 

siguranței și 

calității 

produselor 

alimentare din 

cadrul unităților 

de comerț, 

alimentație 

publică, 

instituții de 

învățământ 

general, tabere 

de odihnă și 

întremare a 

sănătății 

copiilor, 

inclusiv pe 

domeniul 

protecției 

consumatorului

* 

4.2.1. Reducerea 

ponderii probelor 

de produse 

alimentare 

neconforme prin 

supravegherea și 

acordarea 

suportului 

consultativ 

operatorilor din 

domeniul alimentar 

pentru a se 

conforma cerințelor 

legislației privind 

calitatea și 

inofensivitatea 

produsului 

Numărul de probe 

neconforme; 

Numărului de 

consultații oferite. 

Reducerea cu 

1% a 

numărului de 

probe 

neconforme  

 Trimestrial 

până la 

31.12.2022 

DUCAPPC 

DSVSCPAOA 

DSCPAON 

DCSCPVAEBPA 

 

Pe parcursul perioadei de 

raportare au fost  

identificate 173 de probe de 

produse neconforme: 

Apa – 122, 

Produse finite – 14, 

Vin/produse alcoolice –  23 

de produse neconforme la 

etapa de certificare, la care 

s-au luat măsurile de 

rigoare. 

Comparativ cu trimestrul 2 

al anului 2022 pe parcursul 

căruia au fost înregistrate 76 

de probe neconforme, în 

perioada de raportare 

atingerea obiectivului țintă 

nu este realizată. 

Obiectivul nr. 5: Extinderea cooperării cu instituțiile statului, organizații guvernamentale și nonguvernamentale, asociații publice și private, organizații 

și instituții similare internaționale. 

5.1. 

Reprezentarea 

externă a ANSA 

pe domeniile 

sale de 

competență la 

nivel național și 

5.1.1. Asigurarea 

reprezentării 

intereselor și a 

poziției ANSA în 

raport cu omologii 

săi, instituțiile 

statului și asociații 

Nr. de participări la 

ședințe;  

Nr. de întrevederi 

organizate; 

Nr. de verificări și 

Audituri externe;  

Nr. informațiilor 

  31.12.2022 DRI 

DUCAPPC 

DSVSCPAOA 

DSCPAON 

DCSCPVAEBPA 

DPP  

DSMS 

În trimestrul 3 au avut loc 

16 de întruniri oficiale, 

inclusiv  

întrevedere cu reprezentanții 

Programului USAID – 

MISRA, întrevedere de 

lucru cu reprezentanții 



internațional 

 

publice și private elaborare și 

prezentate; 

Nr. scrisorilor 

elaborate și 

prezentate; 

Nr. Acordurilor 

negociate, semnate; 

Nr. comisiilor mixte 

la care ANSA a fost 

reprezentată; 

Nr. rapoartelor 

elaborate și 

prezentate; 

Nr. vizitelor oficiale 

organizate; 

Nr. acțiunilor ANSA 

pentru 

Implementarea 

sistemului SEED 

+(Systematic 

Exchange of 

Electronic Data) 

utilizat de către țările 

participante la 

Acordul de Liber 

Schimb Central-

European(CEFTA). 

DPUFF 

DCMUVHA 

DSBA 

DCIIF 

DTI 

 

 

Corporației Financiare 

Internaționale (IFC), 

întrevederea cu Echipa 

Băncii Mondiale, referitor la 

Proiectul Competitivității 

Întreprinderilor micro, mici 

si medii (MSME Project). 

La data de 25 august 2022, a 

fost semnat Acordul între 

Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor din 

România și Agenția 

Națională pentru Siguranța 

Alimentelor. 

 

S-a efectuat 1 adresare  

Rospotrebnadzor cu privire 

la reluare exportului de către 

„Vinăria Țiganca”. 

Nr. total de scrisori –  882, 

din care: răspunsuri oferite 

petiționarilor - 224; 

Nr. rapoartelor elaborate și 

prezentate – 16; 

Nr. de participărilor la 

ședințe – 41 naționale, 4 

internaționale; 

Acorduri negociate, 

semnate-1; 

Nr. de participări în cadrul 

comisiilor mixte  – 31. 

5.1.2. Cooperarea 

cu IP STISC în 

vederea migrării 

Nr. de sisteme și 

programe migrate. 

Plan de 

migrare și 

buget necesar 

 Semestrul III-

IV 2022 

DTI Acțiune în curs de 

implementare. 



unor sisteme 

informaționale și 

programe ANSA 

pe MCloud  în 

temeiul HG 

414/2018  

asigurat 

5.1.3. Cooperarea  

cu Agenţia pentru 

Guvernare 

Electronică în 

vederea integrării 

cu serviciul 

guvernamental de 

notificare 

electronica 

(MNotify), pentru 

utilizarea 

productivă a SIA 

GEAP și pentru 

utilizarea 

productivă a 

platformei 

MConnect 

Nr. de planuri de 

integrare elaborate; 

Numărul de 

utilizatori în SIA 

GEAP cu atribuirea 

rolurilor. 

 

  31.12.2022 DTI La data de 30.09.2022 

numărul de utilizatori în 

SIA GEAP – 534. 

5.2. Extinderea 

cooperării și 

coordonarea 

activităţilor ce 

ţin de 

implementarea 

angajamentelor 

Republicii 

Moldova față de 

Uniunea 

Europeană, în 

conformitate cu 

5.2.1. Extinderea 

cooperării și 

coordonarea 

activităților ce țin 

de implementarea 

Planului Național 

de Acțiuni pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere RM-UE 

pentru 2017-2019, 

pe segmentul de 

Nr. rapoartelor 

elaborate și 

prezentate 

  31.12.2022 DRI     În trimestrul 3 al anului 

2022, nu au fost solicitări din 

partea autorităților MAEIE 

și ME, privind  raportarea pe 

marginea Planului de 

Acțiuni pentru 

implementarea Acordului 

de Asociere RM-UE, pentru 

perioada 2020-2023 

(restanțe), iar platforma de 

raportare a acțiunilor 

realizate on-line nu mai 



Acordul de 

Asociere 

Republica 

Moldova - 

Uniunea 

Europeană / 

DCFTA 

responsabilităţi al 

ANSA (aprobat 

prin Hotărârea 

Guvernului nr. 

1472/2016, inclusiv 

a Calendarului de 

monitorizare a 

realizării 

restanțelor PNAAA 

2017-2019 pentru 

perioada 2020-

2023 

funcționează. 

 www.monitorizare.gov.md.  

5.2.2. Asigurarea 

monitorizării 

implementării 

acțiunilor incluse în 

Agenda de 

Asociere 

Republica 

Moldova - 

Uniunea 

Europeană pentru 

perioada 2021-

2027, pe segmentul 

Măsurile Sanitare 

și Fitosanitare 

Nr. notelor 

informative 

elaborate și 

prezentate. 

  La solicitare 

 

În trimestrul 3 al anului 

2022, nu au fost solicitări 

din partea autorităților 

MAEIE și ME, raportare cu 

privire la Agenda de 

Asociere Republica 

Moldova - Uniunea 

Europeană pentru perioada 

2021-2027. 

5.2.3. Coordonarea 

dialogului cu 

structurile 

specializate ale 

Comisiei 

Europene întru 

asigurarea 

implementării 

angajamentelor față 

Nr. notelor 

informative 

elaborate și 

prezentate; 

Nr. obiectivelor 

realizate. 

  31.12.2022   Pe parcursul trimestrului 3 

au avut loc: 

- coordonarea procesului de 

pregătire și organizare a 

celei de-a VIII-a întruniri a 

Sub-Comitetului pentru 

Măsurile Sanitare şi 

Fitosanitare Moldova - UE, 

desfășurată la                  1-

http://www.monitorizare.gov.md/


de Uniunea 

Europeană asumate 

în Acordul de 

Asociere Republica 

Moldova – 

Uniunea 

Europeană, inclusiv 

realizarea 

obiectivului de a 

extinde gama de 

produse de origine 

animală din 

Republica Moldova 

exportate în 

Uniunea Europeană 

2 iulie 2022, la Chișinău. 

  - menținerea eficientă a 

dialogului cu structurile 

specializate ale Comisiei 

Europene întru realizarea 

măsurilor necesare pentru 

extinderea listei de produse 

autohtone de origine 

animală exportate din 

Republica Moldova în 

Uniunea Europeană (lapte şi 

produse lactate, produse 

compuse cu conținut de 

lapte, carne şi ouă de 

pasăre); 

- coordonarea procesului de 

pregătire a informației de 

suport pentru  proiectul 

„Creșterea capacităților 

naționale de monitorizare a 

reziduurilor din hrana 

animalelor și din produsele 

de origine animală” 

(AAP2021), finanțat din 

sursele Uniunii Europene; 

   - coordonarea procesului de 

pregătire a informației 

suplimentare, la solicitarea 

experților DG SANTE, pe 

marginea dosarelor tehnice 

ale Republicii Moldova 

depuse pentru autorizarea 

importului în Uniunea 

Europeană a materialului 



de plantare pentru anumite 

categorii de plante; 

  - asigurarea, de comun cu 

Direcțiile de profil, 

a  implementării acțiunilor 

ce țin de competența ANSA, 

din Planul de 

Acțiuni privind 

implementarea Acordului 

de Asociere Republica 

Moldova – Uniunea 

Europeană pentru perioada 

2017-2019 (extins și pentru 

2020-2023). 

5.2.4. Coordonarea 

participării ANSA 

la şedinţe/grupuri 

de 

lucru/reuniuni/întru

niri/şi alte activităţi 

cu referire la 

implementarea 

angajamentelor față 

de Uniunea 

Europeană Acordul 

de Asociere RM-

UE 

Nr. evenimentelor, la 

care au participat 

reprezentanții 

ANSA.  

  31.12.2022 În perioada                       

01.07-30.09.2022, au fost 

desfășurate 8- deplasări de 

serviciu (fizic), la care au 

fost delegați 12 

reprezentanți ANSA. 

5.2.5. Coordonarea 

pregătirii și a bunei 

desfășurări a 

misiunilor de audit 

al Republicii 

Moldova, efectuate 

de Directoratul 

Nr. misiunilor 

desfășurate. 

  Semestrul I 

2022 

- 



General pentru 

Sănătatea și 

Siguranța 

Alimentară al 

Comisei Europene 

(DG SANTE), în 

domeniile de 

competență al 

Agenției 

5.2.6. Coordonarea 

prezentării 

Agenției în cadrul 

reuniunii anuale a 

Subcomitetului 

RM - UE pentru 

Măsuri Sanitare şi 

Fitosanitare (SPS) 

Reuniunea 

organizată;             

Nr. notelor 

informative 

elaborate și 

prezentate 

  Semestrul I 

2022 

- 

5.2.7. Coordonarea 

implementării 

obiectivelor din 

Foaia de parcurs 

pentru obținerea 

de către RM a 

dreptului de a 

exporta în 

Uniunea 

Europeană carne 

și ouă de pasăre 

categoria B (2020-

2021) 

Nr. rapoartelor 

elaborate și 

prezentate  

 

  31.12.2022 În trimestrul III al anului 

2022, nu au fost solicitări 

din partea autorităților 

MAEIE și ME, raportare cu 

privire la Foaia de parcurs 

pentru obținerea de către 

RM a dreptului de a 

exporta în Uniunea 

Europeană carne și ouă de 

pasăre categoria B (2020-

2021). 

5.2.8. Asigurarea 

participării 

reprezentanților 

Republicii 

Moldova în cadrul 

Nr. evenimentelor, la 

care au participat 

reprezentanții ANSA; 

 

Nr. persoanelor 

  31.12.2022 În trimestrul III al anului 

2022, nu au fost evenimente 

organizate de EFSA la care 

să participe reprezentanții 

ANSA (fizic). 



evenimentelor 

organizate de către 

Autoritatea 

Europeană pentru 

Siguranța 

Alimentelor 

(EFSA) 

delegate. 

5.3. Asigurarea 

dezvoltării 

continue a 

asistenței 

externe 

acordate 

ANSA 

5.3.1. Identificarea 

și atragerea noilor 

instrumente de 

asistență externă, 

inclusiv a 

programelor și 

proiectelor 

implementate cu 

susținerea 

partenerilor 

internaționali, în 

scopul dezvoltării 

sistemului de 

siguranță a 

alimentelor al 

Republicii 

Moldova 

Nr. proiectelor de 

asistență externă 

implementate;  

 

Nr. misiunilor de 

experți străini 

organizate cu 

participarea ANSA. 

  31.12.2022 În proces de implementare 

sunt 11 proiecte de asistență 

externă, relevante 

domeniilor de competență 

ale ANSA. 

5.4. 

Desfășurarea 

activităților de 

comunicare* 

5.4.1.Informarea 

publicului prin 

intermediul paginii 

web oficiale a 

ANSA și rețelelor 

de socializare 

Numărul de postări 

pe pagina web 

oficială a agenției, 

anunțuri, comunicate 

etc. referitoare la 

activitatea agenției; 

Noutăți cu privire la 

cadrul normativ, 

evenimente etc., 

aferente domeniilor 

de competență ale 

Creșterea cu 

10% a 

numărului de 

accesări a 

paginii web 

oficială a 

agenției, 

precum și a 

numărului de 

vizualizări a 

postărilor 

Interne/ 

Externe 

Trimestrial 

Până la 

31.12.2022 

DTI 

SICMM 

DUCAPPC 

 

În trimestrul 3 al anului 

2022 numărul de postări pe 

pagina web oficială a 

agenției constituie 64 

comunicate de presa plasate. 

Numărul de accesări a 

paginilor ANSA din rețelele 

de socializare - 22520. 

Numărul participărilor la 

TV, radio – 4. 

 



agenției. 

Numărul de accesări 

a paginii web 

oficiale a agenției, 

precum și numărul 

de vizualizări a 

postărilor efectuate 

în perioada de 

referință; 

Numărul de accesări 

a paginilor ANSA 

din rețelele de 

socializare. 

realizate 

 

*conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2020 din 10.06.2020 
 

LISTA ABREVIERILOR: 

DSBA- Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor ; 

DCMUVHA – Direcția control medicamente de uz veterinar și hrană pentru animale; 

DSVSCPAOA - Direcția sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animal;  

DSCPAON - Direcția siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală; 

DUCAPPC - Direcția unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor; 

DCSCPVAEBPA - Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice; 
DPSMCAERPC – Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor; 

DJ- Direcția juridică; 

DPP - Direcția protecția plantelor; 

DSMS - Direcția semințe și material săditor;  

DCPUFF- Direcția controlul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți 

DFC - Direcția finanțe și contabilitate; 

DAI- Direcția audit intern; 

DCIIF - Direcția comerț internațional și inspecție la frontieră; 

DRU - Direcția resurse umane; 

DRI - Direcția relații internaționale; 

DTI – Direcția Tehnologii Informaționale; 

DGPMI – Direcția gestiunea patrimoniului și management intern; 
DAP – Direcția achiziții publice; 

SPSI – Serviciul probleme speciale și integritate; 

SICMM - Serviciul informare și comunicare cu mass media


