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Nr. 

d/o 
Acțiuni 

Indicatori de 

rezultat 
Valoarea țintă 

Termene de 

realizare 

Direcții 

responsabile 

Realizări 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 

animale la  om  om. 

Programul strategic în anul 2021 a fost 

îndeplinit în proporție de 27%. 

Cazuri de  îmbolnăvire a animalelor nu 

au fost înregistrate pe parcursul anului 

2021. 

1.3 Aplicarea Planului măsurilor 

de supraveghere, control şi 

eradicare  a rabiei la vulpi în 

Republica Moldova pentru 

anii 2019–2023 

Nr. de vaccinări; 

Nr. de testări  

Diminuarea cu 

3% a cazurilor de 

animale bolnave 

față de anul 

precedent   

Anual DSBA Pe parcursul anului 2021 în cadrul 

Planului măsurilor de supraveghere, 

control şi eradicare  a rabiei la vulpi au 

fost efectuate 1246 de testări ale 

animalelor suspecte, au fost efectuate 

658705 vaccinări care au fost 

desfășurate prin distribuire aeriană și 

manuală și au fost identificate 9 focare 

de rabie.  

Pe parcursul anului 2021 se atestă o 

diminuare cu 74,5% a cazurilor de 

rabiei, iar în ultimele șase luni ale 

anului au fost înregistrate zero cazuri 

de rabie. 

1.4 Aplicarea Programului 

măsurilor de supraveghere, 

control, combatere și 

eradicare a pestei porcine 

africane pentru anii 2019-

2021 

Nr. de probe 

prelevate ; 

Nr. de suspiciuni 

înregistrate; 

Nr. de focare 

înregistrate; 

Nr de focare 

eradicate 

Diminuarea cu 2% 

a cazurilor de 

animale bolnave 

față de anul 

precedent   

Anual DSBA În cadrul Programului vizat, în  2021 

au fost prelevate 754 probe, fiind 

înregistrat 248 cazuri suspecte. 

Au fost înregistrate 2 focare de pestă 

porcină africană și eradicat 1 focar. 

Comparativ cu anul 2020 se atestă o 

diminuare cu 95% a cazurilor de 

animale bolnave. 

1.5 Aplicarea Programului 

național de control al 

Salmonelei 

Nr. de testări 

efectuate 

Diminuarea cu 1% 

a cazurilor de 

animale bolnave 

față de anul 

precedent   

Anual DSBA În urma aplicării Programului național 

de control al Salmonelei, în anul 2021 

au fost efectuate 254 de testări.  

În perioada de referință cazuri pozitive 

nu au fost înregistrate. 

1.6 Elaborarea și monitorizarea 

îndeplinirii Planului anual de 

monitorizare a reziduurilor la 

Ponderea probelor 

de produse 

alimentare de 

Reducerea cu 3% 

comparativ cu 

anul precedent 

Anual DSVSCPAOA Conform Ordinului nr. 92 din 23 

februarie 2021 cu privire la aprobarea 

Planului de monitorizare a reziduurilor 



Nr. 

d/o 
Acțiuni 

Indicatori de 

rezultat 
Valoarea țintă 

Termene de 

realizare 

Direcții 

responsabile 

Realizări 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 

animalele vii și produse de 

origine animală aprobat prin 

HG nr. 298 din 27.04.2011 

origine animală  

neconforme, %  

(Nr. probe realizate, 
Nr. probe 

neconforme) 

pentru anul 2021 au fost prelevate 924 

de probe de produse alimentare de 

origine animală până la 31.12.2021, 

programul se finisează în martie 2022 

Neconformități nu au fost depistate, 

comparativ cu 1 caz în 2020. 

1.7 Elaborarea și monitorizarea 

îndeplinirii Programului de 

supraveghere și control în 

domeniul siguranței 

alimentelor de origine 

animală și nonanimală 

Nr. de unități care 

implementează 

sistemul de 

analiză a riscurilor 

și punctele critice 

de control 

(HACCP); 

Nr. de probe pe an 

- Diminuarea 

obiectivelor cu 

risc major  cu 3% 

- Creșterea cu 5% 

a unităților 

comparativ cu 

anul precedent 

- Diminuarea cu 

7% a probelor 

neconforme 

comparativ cu 

anul precedent 

Semestrial DSVSCPAOA 

DSCPAON 

Conform Ordinului nr. 31 din 25 

ianuarie 2021 cu privire la prelevarea 

probelor în cadrul programelor de 

monitorizare și supraveghere în 

domeniul siguranței alimentelor, au 

fost prelevate/realizate 2032 de probe 

de produse alimentare de origine 

animală din 2099 de probe planificate, 

ceea ce constituie cu 49,8% mai mult 

comparativ cu anul precedent (în 2020 

au fost prelevate/realizate 1020 de 

probe din 1029 de probe planificate)  

dintre care 120 de probe s-au dovedit a 

fi neconforme. 

În baza Ordinul nr. 23 din 23 ianuarie 

2021, Programul de monitorizare și 

supraveghere în domeniul siguranței și 

calității produselor alimentare de 

origine nonanimală pentru anul 2021 

au fost prelevate/realizate 1447 de 

probe de produse alimentare de origine 

nonanimală din 1674 probe planificate, 

ceea ce constituie cu 29,44% mai mult 

comparativ cu anul precedent (în 2020 

au fost prelevate/realizate 1021 de 

probe din 1635 de probe planificate)  

după cum urmează:  

- Programul naţional de monitorizare a 

reziduurilor de pesticide şi a 



Nr. 

d/o 
Acțiuni 

Indicatori de 

rezultat 
Valoarea țintă 

Termene de 

realizare 

Direcții 

responsabile 

Realizări 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 

conținutului de nitraţi în produsele 

alimentare de origine vegetală, aprobat 

prin Ordinul nr. 113/2021 și Ordinul 

nr. 29/2021 – 602 probe  realizate din 

678 probe planificate; 

- Programul de monitorizare și 

supraveghere în domeniul siguranței și 

calității produselor alimentare de 

origine non-animală pentru anul 2021, 

aprobat prin Ordinul nr. 114/2021 și 

Ordinul nr. 287/2021 - 845 probe  

realizate din 996 probe planificate 

1.8 Controlul  îndeplinirii  

Programului de monitorizare 

și supraveghere în domeniul 

siguranței și calității 

produselor alimentare de 

origine non-animală, 

conform Ordinului nr. 23 din 

20 ianuarie 2021 

Ponderea probelor 

cu depășire de 

pesticide, nitrați, 

% 

 

Diminuarea cu 

7% comparativ cu 

anul precedent 

Semestrial DSCPAON Pe parcursul anului 2021, conform 

Ordinului nr. 23 din 20 ianuarie 2021 

au fost prelevate  1447 probe din 1674 

planificate și au fost depistate 129 

probe neconforme, ceea ce reprezintă 

7,7% din probele planificate. 

Ponderea probelor cu depășire de 

pesticide constituie 8%, cu 6% mai 

mult decât în anul 2020. 

Ponderea probelor cu depășire de 

nitrați constituie 24%, cu 10% mai 

puțin comparativ cu anul 2020. 

1.9 Controlul siguranței și 

calității, respectarea de către 

agenţii economici a 

prevederilor legislaţiei în 

vigoare şi a documentelor 

normativ-tehnologice la 

fabricarea şi/sau 

comercializarea angro a 

produselor vitivinicole, 

inclusiv cu indicaţie 

geografică şi denumire de 

origine, a alcoolului etilic, 

Ponderea 

controalelor 

planificate, asupra 

persoanelor supuse 

controlului, care au 

un grad maxim de 

risc din totalul 

controalelor 

efectuate; 

Ponderea 

consultațiilor 

furnizate de către 

- Majorarea cu 5% 

a nr. de controale 

planificate cu grad 

de risc maxim 

- Diminuarea cu 

5%  a agenților 

economici care 

încalcă cadrul 

normativ  

- Majorarea cu 

10% a 

consultărilor ca 

Anual 

 

 

 

DCSCPVAEBPA În anul 2021 fost efectuate 173 

controale, inclusiv 49 inopinate ceea ce 

constituie 39,5% din controalele 

planificate efectuate.  Au fost emise 

132 prescripții, inclusiv cu aplicarea a 

25 măsuri restrictive prin care au fost 

interzise spre comercializare la circa 

699 loturi de producție alcoolică, ceea 

ce reprezintă sumar 108600 ambalaje 

de desfacere de producție vitivinicolă 

și alcoolică și 80189,3 dal de producție 

vitivinicolă în vrac. S-au întocmit 22 



Nr. 

d/o 
Acțiuni 

Indicatori de 

rezultat 
Valoarea țintă 

Termene de 

realizare 

Direcții 

responsabile 

Realizări 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 

producției alcoolice și a berii 

 

inspectori 

persoanelor supuse 

controlului 

(efectuate în cadrul 

controalelor, în 

scris, poștă 

electronică, 

telefonic); 

Rata (%) 

notificărilor de 

deținere a 

utilajului 

tehnologic 

principal efectuate 

în raport cu nr. 

solicitărilor;                             

Rata (%) actelor 

de sigilare a  

utilajului pentru 

fabricarea 

alcoolului etilic şi 

a producţiei 

alcoolice tari în 

raport cu nr. 

solicitărilor;   

Nr. certificatelor 

de înregistrare a 

utilajului pentru 

fabricarea 

alcoolului etilic şi 

a producţiei 

alcoolice tari 

suport 

informațional în 

asigurarea 

obiectivelor de 

control   

- Creșterea cu 5% 

comparativ cu 

anul trecut  

procese-verbale cu privire la 

contravenție . 

 

Pe parcursul anului 2021 au fost 

acordate  consultări în grup în cadrul 

degustărilor profesionale, inclusiv 159 

în cadrul controalelor de stat efectuate, 

54 prin scrisori de răspuns în scris, și la 

necesitate zilnic prin consultare directă, 

telefon și e-mail) . 

 

 Rata notificărilor de corespundere a 

utilajului tehnologic principal 100% 

(au fost eliberate 13 notificări de 

corespundere a utilajului și 7 procese 

verbale de necorespundere din 18 

solicitări de la ASP). 

 

100 % (au fost întocmite 23 proces 

verbal de sigilare  în baza a 23 

solicitări de la ASP) 

 

100% (au fost eliberate 13 certificate 

de înregistrare a utilajului pentru 

fabricarea alcoolului etilic şi a 

producţiei alcoolice tari din 13 

solicitări de la agenții economici) 



Nr. 

d/o 
Acțiuni 

Indicatori de 

rezultat 
Valoarea țintă 

Termene de 

realizare 

Direcții 

responsabile 

Realizări 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1.10 Monitorizarea îndeplinirii 

Programului naţional de 

monitorizare și supraveghere 

în domeniul siguranței și 

calității produselor 

vitivinicole, alcoolului etilic, 

berii şi producției alcoolice 

Ponderea analizelor 

(fizico-chimice, 

organoleptice și de 

naturalețe) 

efectuate în 

produsele prelevate 

- Cel puțin 95% 

produse conforme 

cu prevederile 

normative în 

vigoare 

Anual DCSCPVAEBPA 98 % produse conforme (neconforme 4 

din 240 transmise spre analiză) 

Au fost prelevate 191 mostre de 

produse vitivinicole și alcoolice, 

transmise spre analiză la: 

1.IP LCTBANPC - 191 mostre 

(inclusiv 175 prin LIMS) 

2. ICSI Râmnicu Vâlcea - 51 mostre. 

1.11 Monitorizarea permanentă a 

execuției bugetare pe 

programe  și asigurarea 

utilizării alocațiilor bugetare 

conform  Legii Bugetului de 

Stat pentru anul 2021 

Suma mijloacelor 

financiare alocate 

pentru activitatea 

de control; 

Suma mijloacelor 

financiare alocate 

pentru examinarea 

probelor 

Creșterea cu 5% a 

ponderii 

resurselor pentru 

promovarea 

conformării 

cerințelor legale și 

diminuarea 

ponderii 

cheltuielilor 

pentru activitățile 

de control 

Anual DFC Pentru anul 2021 a fost Planificat 

bugetul în suma de 14 275 298,80 lei. 

A fost realizat – 10 612 885  lei. 

 

1.12 Planificarea controalelor 

pentru anul 2022 în baza 

analizei riscurilor 

Raportul dintre 

controalele asupra 

persoanelor/unități

lor care prezintă 

cel mai înalt grad 

de risc, în baza 

controalelor 

efectuate 

Creșterea cu 3% a 

controalelor la 

persoanele supuse 

controlului cu risc 

ridicat 

Anual DPSMCAERPC 

DTSA 

Conform Planului anual al controalelor 

pentru anul 2021, aprobat prin Ordinul 

Agenției 405 din 17.11.2020, au fost 

planificate 11980 controale, dintre care 

1366 de unități prezintă grad de risc 

înalt, ceea ce constituie 11 %. 

1.13 Îmbunătățirea capacităților 

de control al corespunderii 

mărfurilor importate 

cerințelor normative, în 

special unde încălcările în 

acest sens dezavantajează 

producătorii locali (pct. 1.4.3 

din Matricea de Politici 

Capacități 

necesare 

identificate; 

Fondurile 

necesare alocate; 

Capacitățile create 

Instruirea 

personalului în 

proporție de 100% 

Anual DCIIF 

DPSMCAERPC 

Acțiune inițiată în trimestrul 2 al anului 

2021. La finele anului acțiunea dată 

este în curs de realizare . 

Pe parcursul semestrului 2 au fost 

efectuate 12 teste PT pentru 

confirmarea competenței rezultatelor 

eliberate de  LÎ IP CRDV. 



Nr. 

d/o 
Acțiuni 

Indicatori de 

rezultat 
Valoarea țintă 

Termene de 

realizare 

Direcții 

responsabile 

Realizări 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 

pentru recuperarea 

economică în condiții de 

pandemie cu COVID-19) 

Obiectivul nr. 2: Organizarea activităților sanitar-veterinare, fitosanitare și a activităților ce țin de siguranța alimentelor, în scopul realizării 

obiectivelor propuse 

2.1 Asigurarea organizării 

activităților, respectiv 

instruirii continuă a 

personalului, în limita 

competențelor, în domeniul 

sănătății, bunăstării, 

identificării și trasabilității 

animalelor, medicamentelor 

de uz veterinar și a furajelor, 

preparatelor de uz fitosanitar 

și protecția plantelor, 

siguranței și calității 

alimentelor, precum și a 

trasabilității semințelor și a 

materialului săditor 

Nr. de instruiri; 

Nr. de persoane 

instruite 

Creșterea cu 10% 

a numărului de 

consultații oferite 

de către organul 

de control 

Pe parcursul 

anului 

DSBA, DPP, 

DSMS 

DSVSCPAOA,  

DSCPAON, 

DCSCPVAE 

BPA, 

DUCAPPC 

Pe parcursul anului 2021 au fost 

organizate 36 de instruiri pe domeniile 

de competență ale ANSA, ceea ce 

constituie cu 12,5% mai mult 

comparativ cu anul 2020, după cum 

urmează: 

Trimestrul 1: 

- 1 instruire on-line cu lucrătorii din 

blocuri alimentare din cadrul IET, cu 

participare a 42 de persoane. 

- La 30.03.2021 fost desfășurată o 

instruire on-line pentru inspectorii 

din domeniul siguranței și calității 

produselor alimentare de origine 

nonanimală.  Au fost instruite 77 

persoane.  

- La 04.03.2021 în comun cu ÎP 

”Laboratorul Central Fitosanitar” a 

fost organizată instruirea 

inspectorilor din domeniul fitosanitar 

cu genericul ”Metodologia de 

prelevare și acceptabilitate a probelor 

de plante și produse vegetale pentru 

investigările de laborator”. Au fost 

instruite 79 persoane. 

- Pe domeniul sanitar – veterinar și 

zootehnic au fost organizate 2 

instruiri în cadrul cărora au fost 

instruite 141 de persoane. 

Trimestrul 2: 

- 1 instruire privind familiarizarea cu 
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realizare 
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procedura PS/SA-PP-07/01 „Metode 

de prelevare a probelor pentru 

controlul oficial al reziduurilor de 

pesticide de pe și din plante și 

produse de origine vegetală”, 

participanți - 85 persoane. 

- 2 seminare privind instruirea 

inspectorilor: din domeniul 

certificării semințelor și certificarea 

materialului săditor. Au fost 

instruite în total 56 de peroane. 

- 3 instruiri ( 2 online, 1 prezența 

fizică) din domeniul protecția 

plantelor. În cadrul instruirilor au 

participat 231 inspectori 

- 12 instruiri cu genericul: 

”Implementarea legislației în 

domeniul comerț, alimentație 

publică și protecției consumatorilor” 

pentru inspectorii din domeniul 

unități de comerț, alimentație 

publică și protecția consumătorilor 

din cadrul Subdiviziunilor 

Teritoriale pentru Siguranța 

Alimentelor. Au fost instruite 139 de 

persoane. 

Trimestrul 3: 

- 1 instruire On-line cu tema 

”Utilizarea platformei SIA GEAP” 

conform Ordinului 42-D din 25 

august 2021 la care au participat 202 

persoane; 

- 2 seminare privind instruirea 

inspectorilor: din domeniul 

certificării semințelor și certificarea 

materialului săditor. Au fost 
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instruite în total 56 de peroane; 

- 2 instruiri online pe domeniul 

protecția plantelor. În cadrul 

instruirilor au participat 138 de 

inspectori; 

- 1 instruire online pe domeniul 

sănătatea și bunăstarea animalelor în 

cadrul căreia au participat 72 de 

inspectori; 

- 1 ședință de lucru on-line privind 

„Pregătirea inspectorilor pentru 

verificarea blocurilor alimentare din 

cadrul instituţiilor de învăţământ 

primar, gimnazial, liceal şi 

instituțiilor de educaţie timpurie 

pentru anul de învăţământ    2021-

2022” pentru inspectorii din 

domeniul unități de comerț, 

alimentație publică și protecția 

consumătorilor din cadrul 

Subdiviziunilor Teritoriale pentru 

Siguranța Alimentelor. Au participat 

la instruire 46 persoane. 

- 1 instruire în domeniul controlului 

acordată agenților economici din 

domeniu în cadrul Conferinţei 

naţionale vitivinicole. 

Trimestrul 4: 

- 1 instruire On-line ”Cu privire la 

implementarea Planului anual de 

dezvoltare profesională pentru anul 

2021” conform Ordinului 473 din 

13.12.2021 la care au participat 65  

persoane; 

- 1 ședință de lucru cu reprezentanții 

rețelelor de comerț: „privind 
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constatările Agenției Naționale 

pentru Siguranța Alimentelor în 

urma controalelor efectuate și 

impedimentele întâmpinate de către 

operatori la implementarea Legii nr. 

279/2017 privind informarea 

consumatorilor cu privire la 

produsele alimentare”. Au participat 

la ședință  20 persoane. 

- 2 instruiri ale inspectorilor Direcției 

CSCPVAEBPA de familiarizare cu 

procedurile specifice elaborate în 

anul curent pe domeniul de 

competență, și anume procedura 

specifică PS/SA-PP-06/01 și 

instrucțiunea de lucru IL/SA-PP-

01/01, procedura specifică PS/SA-

PV-03/01 și procedura specifică 

PS/SA-PV-04/01. 

2.2 Asigurarea monitorizării 

supravegherii fitosanitare a 

plantelor, organismelor 

nocive, precum şi măsurilor 

de combatere efectuate de 

către inspectorii fitosanitari 

din cadrul subdiviziunilor 

teritoriale 

Nr. de note 

informative 

elaborate; 

Nr. de rapoarte 

întocmite 

Creșterea cu 5% a 

numărului de 

consultații oferite 

de către organul 

de control 

Anual DPP Ținând cont de începerea perioadei de 

vegetație a plantelor, acțiunea a început 

a fi realizată în trimestrul 2 a anului 

2021.  

Pe parcursul anului au fost elaborate 32 

de note informative, comparativ cu 12 

note întocmite în 2020, și  99 de 

rapoarte privind supravegherea 

fitosanitară. 
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2.3 Monitorizarea procesului de 

control fitosanitar şi 

certificare a producţiei 

vegetale destinate exportului 

Nr. propunerilor 

prezentate; 

Nr. ședințelor 

comune cu 

STISC; 

Nr. notelor de 

analiză elaborate; 

Nr. propunerilor, 

ordinelor, 

dispozițiilor 

elaborate 

Creșterea cu 5% a 

numărului 

Certificatelor 

eliberate prin SIA 

,,Registrul de stat 

fitosanitar” 

Semestrial DPP 

DSMS 

 

În perioada vizată, anul 2021, a fost 

realizate: 

- 4 ședința cu STISC privind buna 

funcționarea SIA RSF; 

- elaborate 10 informații analitice 

privind dinamica exportului și 

eliberarea certificatelor fitosanitare; 

- elaborate și aprobate 5 Ordine 

ANSA, 12 Dispoziții privind 

monitorizarea DTSA, organizarea 

procesului de control și certificare a 

producției destinate exportului; 

- prin intermediul SIA RSF au fost 

certificate 84940 de loturi de produse 

de origine vegetală și produse 

conexe, adiacent acestei proceduri de 

certificare a fost confirmată starea 

fitosanitară conformă prin 

intermediul a 38361 de acte 

fitosanitare întocmite, ceea ce 

constituie o creștere cu 13,7% 

cmparativ cu anul precedent. 

În anul 2021 s-a modernizat Sistemul 

Informațional Automatizat „Registrul 

de stat fitosanitar” (SIA RSF) prin 

modificarea interfeței sistemului și 

prin aprobarea conceptului tehnic și 

regulamentul acestui sistem. 

2.4 Înregistrarea agenților 

economici în domeniul 

producerii și/sau 

comercializării semințelor 

Nr. agenților 

economici 

înregistrați 

registrul unic 

Creșterea cu 5% a 

numărului de 

agenți economici 

înregistrați  

Anual DSMS În anul 2021, au fost înregistrați 121 de 

agenți economici, dintre care: 62 au 

fost noi înregistrați, iar 59 – 

reînregistrați, datorită faptului că 

certificatele de înregistrare sunt 

valabile 5 ani și încă nu au expirat. 

În anul de referință numărul agenților 

economici înregistrați prezintă o 
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creștere cu 5,63% comparativ cu anul 

2020. 

2.5 Instruirea medicilor 

veterinari oficiali 

împuterniciți privind 

implementarea legislației 

sanitare veterinare, separat, 

în domeniul cărnii roșii, 

cărnii de pasăre, depozitelor 

frigorifice, laptelui și 

produselor din carne, peștelui 

și produselor de pescuit și 

mierii de albine 

Nr. de instruiri 

organizate; 

Nr. agenților 

economici 

înregistrați 

Creșterea cu 5% a 

numărului de 

agenți economici 

înregistrați pe 

domenii 

Anual DSVSCPAOA Pe parcursul anului 2021 au fost 

organizate instruiri/seminare cu 

inspectorii oficiali/ specialiștii 

aparatului central şi teritoriali cu 

următoarele tematici: 

- La data de 20 mai 2021, în comun 

cu proiectul Twinning finanțat de 

UE a organizat instruirea referitor la 

Implementarea standardelor de 

comercializare privind calitatea 

cărnii de pasăre și a ouălor și 

controlul oficial, unde au participat 

34 de inspectori. 

- La data de 10 iunie 2021, Agenția a 

organizat un seminar de instruire 

„Implementarea legislație în 

domeniul siguranța și calitatea 

produselor alimentare de origine 

animală” la care au participat 84 de 

inspectori, unde au fost incluse 

următoarele tematici: Controlul 

sanitar-veterinar privind cerințele de 

calitate a ouălor de consum; 

Cerințele sanitar-veterinare cu 

privire la igiena, calitatea și 

siguranța laptelui materiei prime; 

Aplicarea mărcii de sănătate în 

cadrul abatoarelor; 

Certificarea sanitar-veterinară a 

peștelui și produselor de pescuit. 

- La data de 30 iunie 2021, Agenția în 

comun cu proiectul Twinning 

finanțat de UE a organizat instruirea 

referitor la Regulamentul UE 
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privind produsele compuse destinate 

exportului în UE și Controlul oficial 

asupra sistemului de certificare a 

produselor de origine animală 

destinate exportului în UE, unde au 

participat 34 de inspectori. 

- La data de 08-09 iulie 2021, Agenția 

în comun cu proiectul Twinning 

finanțat de UE a organizat instruirea 

referitor la „Implementarea planului 

național de monitorizare a 

reziduurilor” și „Procedura privind 

prelevarea probelor pentru reziduuri 

în produse de origine animală”, unde 

au participat 62 de inspectori. 

2.6 Implementarea și dezvoltarea 

Sistemul integrat de 

management al 

informațiilor privind 

siguranța alimentară 

(IFSIMS) (recomandarea 

Curții de Conturi HKK nr. 63 

din 14.12.2020) 

Identificarea 

surselor 

financiare; 

Integrarea 

Sistemelor LIMS 

integral, MMSV 

și RSA; 

Nr. de persoane 

instruite 

 Anual 

(până în 

octombrie 

2022) 

DTI, DSBA, DPP, 

DSMS 

DSVSCPAOA,  

DSCPAON, 

DCSCPVAEBPA 

DUCAPPC, 

DPSMCAERPC 

Acțiune în curs de implementare. 

Până la crearea SIA IFSIMS, sistemele 

LIMS și MMSV necesită a fi deservite 

tehnic. Astfel ANSA a încheiat 

contract de prestare servicii pentru 

mentenanța și soluționarea erorilor 

tehnice ale sistemelor  până la finele 

anului 2021, inclusiv 4 luni după 

expirarea contractului. 

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 planificării și 

raportării privind efectuarea 

controalelor oficiale, precum 

și a coordonării, 

monitorizării și supravegherii 

activității de control oficial, 

desfășurată de către 

inspectorii STSA conform 

Nr. de rapoarte 

elaborate 

Nr. de controale 

efectuate 

Creșterea cu 5% a 

numărului de 

accesări ale 

paginii web 

ANSA, precum și 

a numărului de 

vizualizări ale 

postărilor realizate  

Anual DSBA, DPP, 

DSMS 

DSVSCPAOA,  

DSCPAON, 

DCSCPVAEBPA 

DUCAPPC 

Conform Ordinului nr. 6 din 13 

ianuarie 2021 cu privire la prezentarea 

dărilor de seamă a controalelor pentru 

anul 2021, sunt prezentate și verificate 

23 de raportări, lunare, trimestriale, 

semestriale, anuale. 

Domeniul siguranța și calitatea 

alimentelor: pe parcursul anului 2021, 
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domeniilor de competență a 

Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor  

au fost efectuate 1034 de controale 

oficiale referitor la  supravegherea 

unităților de producere a alimentelor de 

origine nonanimală, ceea ce constituie 

cu 9,57% mai mult comparativ cu anul 

2020, dintre care planificate 747 și 

inopinate 287; au fost efectuate 1722 

de controale oficiale referitor la  

supravegherea unităților de producere a 

alimentelor de origine animală, ceea ce 

constituie cu 30,1% mai mult 

comparativ cu anul 2020, dintre care 

planificate 1402 și inopinate 320.  

Domeniul sanitar – veterinar și 

zootehnie – pe parcursul anului au fost 

efectuate 2892 de controale, ceea ce 

constituie cu 82,6% mai mult 

comparativ cu anul 2020, după cum 

urmează: sănătatea și bunăstarea 

animalelor – 2280; controlul 

medicamentelor de uz veterinar – 319 

controale planificate și 8 controale 

inopinate; controlul hranei pentru 

animale și nutriția animalelor – 265 

controale planificate și 20 controale 

inopinate. 

Pe Domeniul fitosanitar și protecția 

plantelor au fost executate 2679 de 

controale, ceea ce constituie cu 2,13% 

mai mult comparativ cu anul 2020, 

după cum urmează: protecția plantelor 

– 620 de controale planificate efectuate 

și 478 de controale inopinate; semințe 

și material săditor – 440 de controale 
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planificate efectuate și 211 de 

controale inopinate;  controlul 

produselor de uz fitosanitar si 

fertilizanți – 690 de controale 

planificate efectuate și 240 de 

controale inopinate. 

Domeniul protecției consumatorului în 

domeniul alimentar – numărul de 

controale efectuate – 13645, ceea ce 

constituie cu 34,03% mai mult 

comparativ cu anul 2020,  dintre care 

planificate – 7367 și inopinate – 6278. 

Domeniul producerea și circulația 

vinului și a produselor alcoolice –

efectuate 173 controale (inclusiv 49 

inopinate), ceea ce constituie cu 

28,32% mai mult comparativ cu anul 

2020. 

Obiectivul nr. 4: Asigurarea siguranței alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator și 

asigurarea unui nivel înalt de protecție a vieții și sănătății umane bazată pe analiza riscului 

4.1 Acordarea sprijinului 

operatorilor din sectorul 

alimentar pentru a se 

conforma cerințelor 

legislației în vigoare 

Nr. de 

instrucțiuni/ 

comunicat 

elaborate;  

Nr. de instruiri, 

ședințe, mese 

rotunde; 

Nr. de persoane 

instruite; 

Nr. de probe 

neconforme pe an; 

 

 

Reducerea cu 1% 

a probelor 

neconforme 

comparativ cu 

anul precedent 

Trimestrial  DUCAPPC În anul 2021 au fost realizate: 

- 1 instruire on-line cu lucrătorii din 

blocurile alimentare; 

- 12 instruiri on-line cu genericul: 

„Implementarea legislației în domeniul 

comerț, alimentație publică și protecției 

consumatorilor” pentru inspectorii din 

domeniul unități de comerț, alimentație 

publică și protecția consumătorilor din 

cadrul Subdiviziunilor Teritoriale 

pentru Siguranța Alimentelor; 

- 1 instruire pentru operatorii din 

domeniul alimentar (HoReCa) cu 

tematica: „Respectarea legislației în 



Nr. 

d/o 
Acțiuni 

Indicatori de 

rezultat 
Valoarea țintă 

Termene de 

realizare 

Direcții 

responsabile 

Realizări 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 

domeniul de achiziționare, depozitare, 

păstrare a produselor alimentare, 

prepararea și prezentarea bucatelor. 

Pregătirea unităților de alimentație 

publică pentru activitate pe perioada 

estivală a anului 2021. Măsurile de 

profilaxie a toxiinfecțiilor alimentare. 

Măsurile de profilaxie a infecției 

COVID – 19”; 

- 1 ședință de lucru on-line: „Privind 

pregătirea inspectorilor pentru 

verificarea blocurilor alimentare din 

cadrul instituţiilor de învăţământ 

primar, gimnazial, liceal şi instituțiilor 

de educaţie timpurie pentru anul de 

învăţământ 2021-2022” pentru 

inspectorii din domeniul unități de 

comerț, alimentație publică și protecția 

consumătorilor din cadrul 

Subdiviziunilor Teritoriale pentru 

Siguranța Alimentelor. 

Pentru îmbunătățirea performanțelor 

operatorilor: 

 • S-a revizuit Ghidul pentru agenţii 

economici din domeniul comerţului şi 

alimentaţiei publice și Autorităților 

Publice Locale „Notificarea activității 

de comerț și activității de alimentație 

publică”; 

• Recomandări –cadrul pentru definirea 

calității produselor alimentare admise 

în scopul organizării alimentației în 

instituțiile educaționale;  

• Recomandări pentru operatorii din 

domeniul comerțului și alimentației 
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publice privind gestionarea produselor 

neconforme identificate, inclusiv 

nimicirea. 

De asemenea, pe site-ul Agenţiei au 

fost publicate 8 comunicate privind 

informarea consumatorului şi 

publicului, inclusiv s-a participat la 12 

emisiuni televizate şi radio sau 

interviuri telefonice. 

Numărul de probe neconforme pe an: 

apa – 550 (din 1482 probe prelevate), 

ceea ce constituie cu 62,3% mai mult 

comparativ cu anul 2020 (207 probe 

neconforme din 547 prelevate); 

produs finit – 8, ceea ce constituie cu 

12,5% mai mult comparativ cu anul 

2020; 

sanitația – 54 (din 210 probe 

prelevate), ceea ce constituie cu 57,4% 

mai mult comparativ cu anul 2020 (23 

probe neconforme din 74 prelevate); 

toxiinfecții – 11 cazuri confirmate, 

ceea ce constituie cu 45,5% mai mult 

comparativ cu anul 2020. 

Obiectivul nr. 5: Protejarea intereselor consumatorilor incluzând aspecte referitoare la sistemul de relații creat în cadrul pieței, generat de 

confruntarea consumului de alimente oferite de producător 

5.1 Mediatizarea activității și 

sporirea gradului de 

accesibilitate la activitățile 

desfășurate. Acordarea 

suportului metodico-

informativ privind 

implementarea cadrului 

legislativ de către operatorii 

Nr. de instituții în 

care au fost 

identificate 

produse 

alimentare 

alterate, 

necorespunzătoare 

sau  interzise; 

Eliminarea 

consumului de 

produse 

alimentare 

alterate, 

necorespunzătoare 

sau interzise în 

instituții pentru 

Trimestrial  DUCAPPC În perioada ianuarie-decembrie 2021 

au fost retrase și distruse 396638,84 kg 

şi 510228 unități de ambalaj de 

produse alimentare: 

- unități de comerț –389565,26 kg și 

509960 unități de ambalaj; 

- unități de alimentație publică – 

2299,69 kg și 222 unități de ambalaj; 
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din businessul alimentar Nr. de rapoarte 

întocmite 

copii.   

1% scădere 

comparativ cu 

anul precedent 

- cadrul instituțiilor de învățământ 

general – 321,69 kg și 46 unități de 

ambalaj, ceea ce constituie cu 80,57% 

mai mult comparativ cu anul 2020.; 

- alte unități din domeniul 

comerț/alimentație publică – 4452,2 

kg. 

Neconformitățile enumerate au fost 

depistate în rezultatul efectuării 

controalelor planificate și inopinate și 

întocmite 160 - procese verbale de 

control din care 59 cu prescripții 

privind înlăturarea neconformităților 

depistate și 4 procese-verbale de 

contravenție, cu aplicarea sancțiunii în 

sumă de 10200 lei. 

5.2 Informarea şi educarea 

operatorilor din domeniul 

alimentar, a consumatorilor 

cu privire la produse şi 

servicii, drepturi şi obligaţii, 

conform legislaţiei în vigoare 

Nr. de intoxicări 

pe an 

1 % scădere 

comparativ cu 

anul precedent 

Continuu DUCAPPC În 2021 au fost înregistrate 11 cazuri 

de toxiinfecţie alimentară, ca urmare au 

fost întocmite 11 anchete 

epidemiologice comune cu ANSP, cu 

45,5% mai mult comparativ cu anul 

2020. 

  LISTA ABREVIERILOR: 
DSBA- Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor ; 

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

DSCPAON - Direcția siguranța și calitatea produselor alimentare de origine nonanimală; 

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; 

DPP - Direcția protecția plantelor; 

DSMS - Direcția semințe și material săditor;  

DFC - Direcția finanțe și contabilitate; 

DCIIF - Direcția comerț internațional și inspecție la frontieră; 
DTI – Direcția tehnologii informaționale; 

SIA IFSIMS – Sistemul integrat de management al informațiilor privind siguranța alimentară. 


