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Prin prezenta, în temeiul punctului 2 a Hotărîrii de Guvern nr.1150/2017 cu privire la 

aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022, Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare prezintă anexat Raportul de progres în vederea 

realizării acțiunilor din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei prenotate pentru 

perioada anului 2021. 
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Raportul de progres pentru perioada anului 2021 

a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018– 2022 
 

Obiectivul general. Atingerea unui nivel înalt al siguranței alimentelor şi al intereselor consumatorilor privind siguranţa alimentelor, prin diversitatea 

aprovizionării cu produse alimentare și accederea la piețe de desfacere externe, în special la cele din UE (în scopul îmbunătățirii nivelului de viață al 

oamenilor din Republica Moldova) 

Acțiuni întreprinse 

Termen 

de 

realizare 

Responsabili 

pentru 

implementare 

Indicatorii de 

progres 
Realizări 

Obiectivul specific 1. Consolidarea cadrului legislativ și normativ și a standardelor 

1.1. Armonizarea actelor normative 

naționale care reglementează domeniul 

siguranței alimentelor cu legislația UE și 

revizuirea cadrului normativ 

 

2018-

2022 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale 

Numărul de acte 

armonizate. 

Numărul de acte 

actualizate 

Acțiune realizată 

MAIA a elaborat și promovat următoarele acte 

normative: 

-Hotărîrea de Guvern nr.13/2021 cu privire la 

modificarea unor hotărâri ale Guvernului (HG 

1209/2008, HG 942/2008, HG 1208/2008, HG 

1408/2008, HG 221/2009, HG 265/2009, HG 

435/2010, HG 520/2010, HG 942/2010, HG 

1004/2010, HG 1112/2010, HG 1113/2010, HG 

264/2011, HG 931/2011, HG 208/2013, HG 

806/2013, HG 938/2012, HG 698/2014, HG 

711/2014, HG 560/2015, HG 404/2016, HG 59/2017, 

HG 229/2017, HG 1085/2017, HG 600/2018, HG 

680/2018, HG 699/2018, HG 913/2018, HG 

938/2018, HG 1006/2018, HG 1280/2018, HG 

90/2019, HG 8/2020); 

-Hotărîrea de Guvern nr.82/2021 cu privire la unele 

sisteme informaționale și registre de stat ale Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 

Hotărîrea de Guvern nr.113/2021 cu privire la 

aprobarea Listei produselor alimentare provenite din 

lanțul alimentar scurt. 

1.2. Revizuirea actelor legislative ce 

reglementează siguranța produselor 

alimentare: 

Semestrul 

II, 

2018 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Numărul de acte 

actualizate 
Acțiune realizată și raportată în anul 2020 
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-Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 

privind produsele alimentare;  

-Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 

2007 privind activitatea sanitar-

veterinară; 

- Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 

privind supravegherea de stat a sănătății 

publice; 

- Legea nr.113 din 18 mai 2012 cu privire 

la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 

generale ale legislaţiei privind siguranţa 

alimentelor 

 

Regionale și 

Mediului; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale 

1.3. Revizuirea și retragerea, după caz, a 

celor 700 de standarde GOST existente în 

prezent, întrucît acestea contravin actelor 

normative în vigoare 

2018-

2020 

Institutul de 

Standardizare din 

Moldova; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Numărul de 

standarde GOST 

conflictuale 

anulate 

Acțiune realizată 

În total în perioada anilor 2018-2021 au fost 

identificate 759 de standarde GOST existente pentru 

siguranța alimentelor, totodată au fost anulate 588 de 

standarde GOST depășite tehnic după cum urmează : 

În anul 2018 - 359 de standarde; 

În anul 2019 - 149 de standarde; 

În anul 2020 - 57 de standarde; 

În anul 2021 - 23 de standarde. 

1.4. Evaluarea situației privind 

implementarea legislației curente 

armonizate la cerințele UE și a 

domeniilor ce încă urmează să treacă prin 

acest proces, cu identificarea cerințelor 

față de capacitățile necesare pentru 

implementarea acestora și definirea unui 

plan de acțiuni clar pentru acoperirea 

lacunelor, inclusiv orice alte necesități 

pentru implementare (resurse 

umane/alte) 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Numărul de 

evaluări 

efectuate. 

Numărul de 

rapoarte 

întocmite. 

Numărul de 

planuri de 

remedieri 

întocmite 

Acțiune realizată 
Numărul de evaluări efectuate: 

1. Scrisoarea nr. 01-6/572 din 12.03.2021 expediată 

către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului referitor la revizuirea și modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 773 din 03.10.2013 cu privire la aprobarea 

Normei sanitar-veterinară de stabilire a cerințelor de 

comercializare a cărnii de pasăre și a Hotărârii 

Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008 cu privire la 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea ouălor pentru consum uman cu 

Regulamentele Europene. 
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2. Scrisoare nr. 01-6/1618 din 23. 06.2021 către 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

referitor la modificării Hotărârii Guvernului nr. 221 din 

16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind 

criteriile microbiologice pentru produsele alimentare. 

3. Scrisoarea nr. 01-6/2163 din 13.08.2021 expediată 

către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

referitor la revizuirea și modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 1191 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de 

reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe 

produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală 

pentru animale. 

4. Scrisoare nr. 01-6/3281 din 23.12.2021 către MAIA 

privind modificarea următoarelor acte normative:  

- Hotărârea Guvernului nr. 434/2010 cu privire la 

aprobarea Cerinţelor “Uleiuri vegetale comestibile”; 

- Hotărârea Guvernului nr. 16/2009 сu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi 

vegetale”;  

- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 115/2013  privind 

controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine 

vegetală;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1191/2010 cu privire la 

aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime 

admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar (LMA) 

din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine 

vegetală şi animală pentru animale; 

- Articolul 17 alin. (9) din Legea nr. 296/2017 privind 

cerințele generale de igienă a produselor alimentare,  

- Abrogarea capitolului „Evaluarea conformităţii” 

obligatorii a următoarelor Hotărâri de Guvern: HG 

180/2010, HG 204/2009, HG 216/2008, HG 434/2010, HG 

774/2007, HG 205/2009, HG 1111/2010, HG 1323/2008, 

HG 1402/2007, HG 1523/2007. 
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5. La solicitarea Comisiei parlamentare Agricultură și 

Industrie Alimentară a Parlamentului RM  s-a efectuat 

o analiză ex-post a Legii 119/2018 cu privire la 

medicamentele de uz veterinar. Tangențial, s-a propus un 

set de modificări a legislației existente ce ține de  procedura 

de înregistrare, fabricație, import, export, depozitare, 

distribuție și eliberare a medicamentelor de uz veterinar. 

6. Examinarea suplimentară și definitivarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului cu privire la unele sisteme 

informaționale și registre de stat a Agenției Naționale 

pentru Siguranța Alimentelor, cu număr unic 

938/MADRM/2020; 

7. Avizarea proiectului de lege  privind prezentarea 

propunerilor de rigoare la proiectul de lege cu privire la 

suspendarea controalelor de stat pentru întreprinderile din 

sectorul HoReCa (inițiativa legislativă nr. 42 din 1 martie 

2021); 

8. Reavizarea proiectului HG pentru modificarea HG 

nr.1101/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale 

de management integrat al frontierei de Stat pentru anii 

2018-2023 și a planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 

privind implementarea acesteia (număr unic 

910/MAI/2020); 

9. Avizarea proiectului de hotărâre ”cu privire la 

modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (HG 1209, 931, 

65,733) (număr unic 235/MADRM/2021); 

10. Examinarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind reglementarea eliberării și 

evidenței formularelor Declarației de producător și a 

Declarației de producător casnic (număr unic 

327/MF/2021); 

11. Avizarea proiectului de hotărâre cu privire la 

aprobarea normei sanitar-veterinare privind subproduse 

de origine animală și produsele derivate care nu sunt 

destinate consumului uman (număr unic 

896/MADRM/2020); 
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Rapoarte întocmite: 

1. Raport de progres privind realizarea Planului de acțiuni 

în vederea implementării Strategiei cadrului de 

reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 

2013-2020, HG 1021 din 16.12.2013, Scrisoare Nr. 01-

6/67 din 14.01.2021 către Ministerul economiei și 

Infrastructurii; 

2. Raportului de progres pentru perioada anului 2021 în 

vederea implementării Strategiei în domeniul siguranței 

alimentelor pentru anul 2018-2022; 

3. Raport anual 2020 privind Implementarea Planului 

Național de Multianual de Control pentru anul 2018-2022, 

Scrisoare Nr. 01-6/187 din 29.01.2021 către Cancelaria de 

Stat; 

4. Raport de progres privind implementarea Strategiei 

naționale de management integrat al frontierei de stat 

pentru perioada 2018-2023, Scrisoare Nr. 01-6/266 din 

05.02.2021 către Ministerul Afacerilor Interne; 

5. Raport anual consolidat privind controlul intern 

managerial 2020 și emiterea Declarației de răspundere 

managerială pentru, Scrisoare Nr. 01-6/497 din 04.03.2021 

către Ministerul Finanțelor; 

6. Raport anual privind realizarea Planului de acțiuni al 

ANSA pentru perioada 01.07-31.12.2020, Scrisoare Nr. 

01-6/453 din 26.02.2021 către Cancelaria de Stat; 

7. Raport de progres la Planul de acțiuni pentru anii 2017-

2018 privind implementarea ”Strategiei de dezvoltare a 

comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 

2014-2020”, Scrisoare Nr. 01-6/569-2 din 12.03.2021 

către Ministerul Economiei și Infrastructurii; 

8. Raportul privind activitățile desfășurate în semestrul I 

și prioritățile stabilite pentru semestrul II al anului 2021 

precum și acțiunile întreprinse în promovarea exportului 

produselor de origine animală în UE, Scrisoare Nr. 01-

6/2494 din 27.09.2021 către Comisia Parlamentară pentru 

Agricultură și Industrie Alimentară; 

9. Raport privind implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție în cadrul ANSA; 

10. Rapoarte lunare privind petiții - 9 .  
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Planuri de remedieri întocmite: 

- Prezentarea propunerilor la partea discriptivă a 

Planului național de dezvoltare, Scrisoare nr. 01-6/253 

către Cancelaria de Stat; 

- Prezentarea propunerilor la Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2021-2022, Scrisoare Nr. 01-

6/2261 din 24.08.2021 către Cancelaria de Stat; 

1.5. Fortificarea sistemului de notificare 

a Organizației Mondiale a Comerțului 

despre standardele  moldovenești originale, 

cu identificarea unui punct focal în cadrul 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, responsabil de 

această sarcină, cu protocoale clar 

stabilite 

2018 Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

Numărul de 

notificări ale 

Organizației 

Mondială a 

Comerțului 

Acțiune realizată și raportată în 2019-2020 

Suplimentar: 

Centrele de notificare și informare ale Organizației 

Mondiale a Comerțului în cadrul ministerelor și altor 

autorități administrative centrale, au fost stabilite prin 

Hotărârea Guvernului nr. 560/2012. Conform anexei 

nr.1, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului este responsabil de domeniul comerțului cu 

produse agricole și Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor - domeniul măsurilor sanitar-

veterinare și fitosanitare. În procesul de modificare a 

actelor normative întru ajustarea acestora conform 

noii reforme instituționale, vor fi operate modificările 

corespunzătoare în HG nr. 560/2012. Totodată, în 

adresa Secretariatului OMC, au fost prezentate 

următoarele Notificări SPS, pentru anii:  

2019 – 5 notificări;  

2020 – 6 notificări;  

2021 – 1 notificare. 

1.6. Fortificarea procesului de elaborare 

a standardelor naționale și a actelor 

normative, în special, acolo unde nu 

există obligativitatea alinierii la cerințele 

UE 

2018-

2022 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

Numărul de 

standarde 

europene/intern

aţionale 

adoptate 

 

Acțiune nerealizată 

 

1.7. Fortificarea rolului Comitetului 

Național Codex Alimentarius și 

participarea la activitățile aferente 

2018-

2022 

 

 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Numărul de 

recomandări 

elaborate. 

Acțiune parțial realizată 

La capitolul fortificarea rolului Comitetului Naţional 

Codex Alimentarius şi participarea la activităţile 

aferente Codex-ului, în perioada 8-18 noiembrie 2021, 
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Codex-ului, consultările cu subiecții 

implicați etc.  

Transferul Comitetului Național Codex 

Alimentarius la Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor (în continuare 

Agenție) 

 

 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Numărul de 

avize efectuate. 

Numărul de 

ședințe 

desfășurate. 

Numărul de 

rapoarte 

întocmite.  

Comitetul 

Național Codex 

Alimentarius 

transferat la 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

delegaţia Comitetul Naţional Codex Alimentarius 

(ANSP fiind punctul focal Codex) a participat în 

regim online la cea de-a 44-a Sesiune a Comisiei 

Codex Alimentarius (CCA), care s-a desfăşurat la 

Geneva, Elveţia, sub preşedinţia preşedintelui 

Comisiei, dl Guilherme Antonio da Costa Jr. 

(Brazilia). La Sesiune au participat delegaţi din 158 de 

ţări membre, o organizaţie membră, o ţară 

observatoare, observatori din 49 de organizaţii 

guvernamentale internaţionale şi organizaţii 

neguvemamentale, agenţii ale Naţiunilor Unite şi 

Palestina. 

Principalele decizii celei de-a 44-a sesiuni a Comisiei 

au fost realegerea preşedintelui şi vicepreşedinţilor 

Comisiei Codex Alimentarius, precum şi aprobarea 

modificărilor Manualului de procedură şi aprobarea 

finală a peste 900 de standarde Codex revizuite şi noi 

(inclusiv la parametrii cantitativi), ghiduri şi coduri de 

practică ale Codexului. 

Obiectivul specific 2. Consolidarea managementului, Strategiei și guvernării în domeniul controlului produselor alimentare 

2.1. Fortificarea cooperării dintre 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 

Agenția Națională pentru Sănătatea 

Publică și Agenția Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor sau dintre Agenția 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor  

și Serviciul Vamal 

2018- 

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor;  

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului ; 

Serviciul Vamal 

Numărul de 

acorduri de 

cooperare 

semnate și 

aplicate 

Acțiune parțial realizată 

La data de data de 18.05.2021 au fost semnate: 

- un acord privind schimbul de informații între 

Serviciul Vamal și ANSA; 

-  un memorandum privind colaborarea între 

Serviciul vamal și ANSA. 

La fel, în cadrul proiectului Twinning al UE MD 16 

ENI AG 01 19 ”Sprijin suplimentar pentru agricultură, 

dezvoltare rurală și siguranță alimentară în Republica 

Moldova”, componenta 5 ”Planificarea strategică și 

raportarea între instituții” la data de 20.01.2021 a avut 

loc ședința preparatorie privind conlucrarea și 

colaborarea între Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor, Ministerul Agriculturii și Industriei 
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Alimentare și Agenția pentru Intervenții și Plăți în 

Agricultură. 

2.2. Transferul către Agenția Naţională 

pentru Siguranţa Alimentelor al 

activităților legate de controlul 

produselor alimentare, efectuate în 

prezent de Agenția pentru Protecția 

Consumatorilor și Supravegherea Pieței 

2018 Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Agenția pentru 

Protecția 

Consumatorilor și 

Supravegherea 

Pieței 

Plan de transfer 

elaborat și 

implementat 

Acțiune realizată și raportată în 2020 

 

2.3. Încheierea acordurilor de 

cooperare/recunoaștere sau a 

prevederilor cu alte țări cu interese 

comerciale sau tehnologice 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor;  

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

Acorduri de 

cooperare 

elaborate cu 

principalele țări 

exportatoare și 

verificările de 

import reduse 

(șase țări pe 

perioada de 

implementare a 

Strategiei) 

Acțiune realizată 

- La 27 ianuarie 2021, urmare a negocierilor pe 

parcursul anului 2020, a fost semnat, prin 

corespondență, Memorandumul de Înțelegere între 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a 

Republicii Moldova și Administrația Generală Vamală 

a Republicii Populare Chineze privind cooperarea în 

domeniul importurilor și exporturilor de produse 

alimentare și siguranței alimentelor; 

- A fost elaborat și coordonat proiectul Acordului de 

colaborare între Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor și Serviciul Alimentar și Veterinar de Stat 

al Republicii Lituania în domeniul siguranței 

alimentare și veterinar; 

- La 25 martie 2021 (I rundă de negocieri) şi în 

perioada 30 iunie–2 iulie 2021 (II rundă de negocieri) 

reprezentanţii ANSA au participat, în cadrul delegaţiei 

Republicii Moldova, la negocierile în format de 

videoconferință asupra Acordului de Comerţ Liber 

dintre Republica Moldova şi statele-membre ale 

Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA). 

ANSA a negociat capitolul privind Măsurile Sanitare 

şi Fitosanitare. 
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2.4. Instituirea unui cod intern de 

conduită. Crearea unui sistem 

motivațional pentru angajați 

2018 Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Cod intern de 

conduită 

elaborat. 

Sisteme 

motivaționale 

pentru angajați 

create 

Acțiune realizată și raportată în 2018 

 

2.5. Elaborarea unui plan de gestionare a 

crizelor în sectorul alimentelor și 

furajelor 

2018-

2019 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Plan elaborat și 

implementat. 

Numărul de 

exerciții de 

simulare 

desfășurate  

Acțiune realizată și raportată în 2019 

Suplimentar: 

Pe parcursul anului 2021 a fost elaborat proiectul de 

ordin cu privire la instituirea Centrului operativ pentru 

situații de urgență în cadrul ANSA. Este elaborat 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Centrului operativ pentru situații de urgență în cadrul 

ANSA. 

Pe parcursul anului 2021 nu au fost organizate exerciții 

de simulare.  

Pe parcursul anului 2022, cu suportul proiectului 

Îmbunătățirea sistemelor naționale de siguranță 

alimentară și a cooperării regionale, 

GCP/RER/062/TUR, PROGRAM DE 

PARTENERIAT FAO-TURCIA PE DOMENIUL 

ALIMENAR ȘI AGRICULTURĂ (FTPP), este 

planificat simularea unui exercițiu de criza. 

2.6. Elaborarea unui sistem informațional 

pentru analiza datelor de la Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului (în raport cu 

controlul siguranței alimentelor) pentru a 

asigura realizarea efectivă a politicilor 

elaborate 

 

2018-

2020 

 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

Sistem 

informațional 

creat. 

Numărul de 

rapoarte pe 

evaluarea 

implementării  

Acțiune în proces de realizare 

Conform prevederilor Legii nr.180/2021 pentru 

ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Corporația Financiară 

Internațională în vederea realizării proiectului 

„Reforma climatului investițional în Republica 

Moldova, faza II”, cu suportul IFC este elaborat 

conceptul pentru Sistemul Informațional Automatizat 

Integrat al Siguranței Alimentelor, care va cuprinde 

cele 3 sisteme: S.I.A ”Registru de Stat a Animalelor”, 
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S.I Managementul Măsurilor Sanitar-Veterinare și S.I 

”Managementul Laboratoarelor”. 

Activitățile de proiectare, dezvoltare și implementare a 

SIA urmează a fi realizate pe parcursul a 15 luni și 

finalizate în octombrie 2022 de către prestatorul 

selectat (AlfaSoft SRL). 

În prezent ANSA utilizează 4 sisteme informaționale: 

- LIMS - sistemul informațional de management al 

laboratoarelor; 

- MMSV – managementul măsurilor sanitar 

veterinare; 

- SIA RSA – registru de stat a animalelor; 

- SIA RVV – registrul vitivinicol ( nu este creat de 

ANSA, dar este utilizat în activitate) 

2.7. Consolidarea abordării din 

perspectiva Sănătății Unice și elaborarea 

unei platforme pentru Sănătatea Unică în 

scopul soluționării problemelor în situații 

de rutină sau de urgență: 

- elaborarea platformei; 

- folosirea platformei optimizate 

 

2018- 

2020 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale  

Platformă pentru 

Sănătate Unică 

elaborată și 

implementată 

Acțiune în proces de realizare  

Pe parcursul anului 2021 pe domeniul rezistenței 

antimicrobiene și supravegherea zoonozelor au fost 

organizate: 

1. Pe data de 05.11.2021, conducerea ANSA și 

specialiștii din cadrul agenției au participat la 

Conferința Internațională „One Health Approach in a 

Changing World”.  

2. Pe data de 18.11.2021 a fost organizată o ședința 

„Albastru pentru AMR (rezistența antimicrobiană” cu 

Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, Ministerul Muncii. 

2.8. Implementarea  standardelor SM SR 

EN ISO/CEI 17020:2013 de către 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor și Serviciul Vamal și 

acreditarea de către o instituție de 

acreditare recunoscută internațional:  

- instituirea sistemelor; 

- obținerea acreditării 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

 

Numărul de 

domenii 

acreditate 

Acțiune realizată 
ANSA este în proces de implementare a sistemului de 

management al calității conform  SM SR EN ISO/CEI 

17020:2013. 

Pe parcursul anului 2021 au fost elaborate 14 proceduri 

noi și au fost revizuite 6 proceduri. 

Având implementat standardul nou SM EN 1SO/IEC 

17025:2018, la finele lunii iulie, anului 2020, ca 

urmare a unei evaluări ample desfăşurată de Centrul 
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Naţional de Acreditare (MOLDAC), Laboratorul 

Serviciului Vamal a fost reacreditat pe un termen de 

patru ani. 

In luna iunie 2021, a fost desfăşurată misiunea de 

supraveghere a Laboratorului vamal, de către Centrul 

Naţional de Acreditare (MOLDAC), fiind reconfirmată 

corespunderea Laboratorului cerinţelor standardului 

SM EN ISO/IEC 17025:2018. 

La momentul actual. Laboratorul vamal are 

competenţe de efectuare a activităţilor de cercetare a 

mărfurilor pentru 11 domenii acreditate. 

2.9. Elaborarea și ajustarea Planului de 

învățămînt la specialitatea „Medicină 

veterinară” din cadrul Facultăți Medicină 

Veterinară și Știința Animalelor a 

Universității Agrare de Stat din Moldova, 

conform cerințelor UE 

 2018- 

2022 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Numărul de 

planuri 

elaborate. 

Numărul de 

revizuiri ale 

planului 

Acțiune realizată  

Modificările la Programul de studii universitare 

integrate au fost operate ținând cont de prevederile 

Directivei 2005/36/CE (cu modificările ulterioare) 

privind criteriile minime de formare pentru 

specializările Medicină, Medicină Veterinară și 

Arhitectură (specializări reglementate de norme 

internaționale). 

Planul de învățământ la specialitatea Medicina 

Veterinară, ajustat la cerințele UE a fost aprobat de 

Senatul UASM la 05.06.2019 (proces verbal nr.9). 

Aceasta v-a asigura pregătirea medicilor veterinari cu 

cunoștințe și abilități practice necesare pentru a trata 

variatele probleme de sănătate, bunăstare și 

managementul al animalelor (inclusiv, productive, de 

companie, sport și exotice), cât și pentru asigurarea 

siguranței alimentelor în vederea protecției sănătății 

publice. 

Obiectivul specific 3. Elaborarea și implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului atît pentru piețele interne, cît și pentru 

import/export 

3.1. Evaluarea capacităților curente și 

implementarea sistemelor de control 

bazate pe analiza riscului 

2018-

2019 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Numărul de 

raporturi 

efectuate 

Acțiune realizată și raportată în 2019-2020 
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3.2. Elaborarea procedurilor bazate pe 

analiza riscului (inclusiv activitatea de 

planificare bazată pe analiza riscului) și a 

fișelor de evaluare pentru monitorizarea 

alimentelor produse în cadrul țării, a 

produselor alimentare de import și de 

export, precum și pentru controlul oficial 

al operatorilor din businessul alimentar 

(inclusiv a importului), bazate pe analiza 

riscului 

2018- 

2020 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Numărul de 

proceduri 

elaborate. 

Numărul de 

instruiri 

desfășurate. 

Numărul de 

proceduri 

implementate 

Acțiune realizată  

Numărul de proceduri elaborate și implementate: 

1. Procedura specifică ”Metode de prelevare a 

probelor pentru controlul reziduurilor de pesticide de 

pe și din plante și produse de origine vegetală”; 

2. Procedura specifică „Metode de prelevare a 

probelor pentru controlul conținutului de nitrați în 

produsele alimentare de origine vegetală”; 

3. Procedura specifică „Eliberarea certificatului de 

inofensivitate privind respectarea limitelor maxime 

admise (LMA) de reziduuri de pesticide şi ale 

conținutului de nitraţi în materia primă și/sau în 

produsele alimentare de origine vegetală”; 

4. PS/SA-PP-06/01 Procedura specifică  prelevarea 

probelor de produse vitivinicole și de producție 

alcoolică în cadrul controalelor  oficiale de stat și 

IL/SA-PP-01/01 Instrucțiune de lucru privind 

prelevarea şi identificarea probelor de produse 

vitivinicole/alcoolice preambalate și a produselor 

vitivinicole/alcoolice în vrac; 

5. PS/SA-PV-03/01 Procedura specifică pregătirea și 

efectuarea controlului oficial de stat la unitățile din 

domeniul fabricării și circulației produselor 

vitivinicole și a producției alcoolice; 

6. PS/SA-PV-04/01 Procedura specifică înregistrarea 

oficială a utilajului tehnologic principal folosit pentru 

fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor alcoolice tari 

cu eliberarea certificatului de înregistrare.  

7. Elaborată Lista de verificare SA-41 pentru 

controlul de stat referitor la deținerea utilajului 

tehnologic principal la fabricarea alcoolului etilic 

rectificat și a băuturilor alcoolice tari, fiind aprobată 

prin Anexa nr. Z-31 la Ordinul Ministerului nr.79 din 

2 aprilie 2019 
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8. Procedura specifică ”Supravegherea și monitorizarea 

cazurilor de Toxiinfecții alimentare”; 

9. Procedura generală ”Modul de înregistrare şi 

examinare a petițiilor” 

Numărul de instruiri desfășurate: 

Având în vedere condițiile pandemiei COVID-19: 

-  1 instruire on-line cu lucrătorii din blocurile 

alimentare din cadrul IET (cu participare a 42 de 

persoane); 

- 12 instruiri on-line (6 – în limba română, 6 – în 

limba rusă) cu genericul:  
1. Implementarea legislației în domeniul comerț, 

alimentație publică și protecției consumatorilor. 

2. Acte necesare pentru efectuarea controlului de stat şi 

corectitudinea completării Listelor de verificare pentru 

controlul de stat pe domeniu comerţ, alimentaţie 

publică şi protecţia consumătorilor. 

3. Prevederile și implementarea Legii nr. 306/2018 

privind siguranța alimentelor. 

4. Codul Administrativ al RM nr. 116/2018 

(examinarea petițiilor). 

5. Legea nr. 279/2017  privind informarea 

consumatorului cu privire la produsele alimentare. 

6. Corectitudinea completării și prezentarea dărilor de 

seamă pe domeniu comerț, alimentație publică și 

protecția consumatorilor. 

Au participat la instruire 139 persoane: 

- în limba română – 114 persoane  

-  în limba rusă – 25 persoane 

- 1 instruire  pentru operatorii din domeniul alimentar 

(HORECA) din orașul Strășeni, cu tematica: 

”Respectarea legislației în domeniul de achiziționare, 

depozitare, păstrare a produselor alimentare, 

prepararea și prezentarea bucatelor. Pregătirea 

unităților de alimentație publică pentru activitate pe 
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perioada estivală a anului 2021. Măsurile de profilaxie 

a toxiinfecțiilor alimentare. Măsurile de profilaxie a 

infecției COVID – 19”. Au participat la instruire: 14 

persoane. 

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.. 

3.3. Consolidarea și modernizarea 

domeniului de supraveghere a produselor 

farmaceutice de uz veterinar, inclusiv 

circulația medicamentelor 

2018-

2019 

 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Numărul de 

evaluări 

efectuate. 

Numărul de 

planuri 

întocmite. 

Numărul de 

planuri 

implementate. 

Numărul de 

proceduri 

elaborate. 

Numărul de 

instruiri 

desfășurate. 

Numărul de 

proceduri 

implementate 

Acțiune realizată  

Pe parcursul anului 2021: 

- A fost aprobat prin Ordinul ANSA Nr. 232 din 

11.07.2021 Programul de stat de monitorizare a 

medicamentelor de uz veterinar; 

- prin Ordinul ANSA Nr. 34-D din 25.06.2021 a fost 

desfășurată instruirea cu tematica „Implementarea 

Programului anual de monitorizare a medicamentelor 

de uz veterinar”. 

3.4. Fortificarea posturilor  de control la 

frontieră în ceea ce ține de dotare și de 

condițiile pentru efectuarea întregului 

spectru de verificări și formularea 

2018-

2020 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Numărul de 

posturi de 

control 

modernizate. 

Acțiune realizată  

Au fost semnate actele de dare în  exploatare a Postului 

de inspecție la frontieră Sculeni-Sculeni construit și 
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procedurilor clar documentate pentru 

implementarea acestora – importuri și 

exporturi 

Numărul de 

proceduri de 

control la 

frontieră 

elaborate și 

revizuite 

dotat, conform cerințelor internaționale, cu suportul 

Băncii mondiale. 

Sunt în proces de elaborare procedurile privind 

controlul mărfurilor ce ține de siguranța alimentelor și 

produselor de uz fitosanitar și de fertilizanți. 

3.5. Implementarea controalelor la 

frontieră bazate pe analiza riscului pentru 

produsele alimentare 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

Numărul de 

analize de risc 

efectuate. 

Numărul de 

planuri de 

control 

întocmite. 

Numărul de 

planuri 

implementate 

Acțiune realizată  

Au fost analizate rapoartele de încercări efectuate în 

anul 2020 și au fost elaborate și aprobate prin Ordinul 

nr. 23 din 20.01.2021 Programele de monitorizare și 

supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, 

sănătății plantelor, hranei pentru animale și calității 

produselor de uz fitosanitar pentru anul 2021  

3.6. Revizuirea procesului de eliberare a 

certificatelor pentru produsele alimentare 

destinate importului și exportului 

pornind de la monitorizarea operatorului 

din businessul alimentar 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

Numărul de 

evaluări 

efectuate. 

Numărul de 

planuri 

întocmite. 

Numărul de 

planuri 

implementate. 

Numărul de 

proceduri 

elaborate. 

Numărul de 

instruiri 

desfășurate. 

Numărul de 

proceduri 

implementate 

Acțiune realizată  

Au fost coordonate cu alte state certificatele sanitar 

veterinare pe diferite tipuri de produse utilizate la 

importul/exportul mărfurilor supuse supravegherii 

sanitar veterinare. Au fost remise Posturilor de 

inspecție la frontieră modelele noi de certificate 

fitosanitare pentru export/reexport parvenite de la 

autoritățile fitosanitare a țărilor exportatoare de mărfuri 

supuse controlului fitosanitar, care au operat anumite 

modificări în blanchetele certificatelor fitosanitare, 

către Republica Moldova 

Certificatul pentru produsele alimentare destinate 

exportului se eliberează in conformitate cu  Procedura 

Specifică COD: PS/SA-PA-03/01 Certificarea 

produselor alimentare de origine animala destinate 

exportului. 

Numărul. de proceduri elaborate:  
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1.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; 

2.PS/SA-PP-04/01 Metode de prelevare a probelor 

pentru controlul conținutului de nitrați în produsele 

alimentare de origine vegetală; 

3. PS/SA-PV-05/01 Eliberarea certificatului de 

inofensivitate privind limitele maxime (LMA) de 

reziduuri de pesticide și ale conținutului de nitrați în 

materia primă și/sau în produsele alimentare de origine 

vegetală. 

3.7. Elaborarea și implementarea unui 

plan de acțiuni pentru combaterea 

comerțul stradal, inclusiv a procedurilor 

pentru nimicirea produselor confiscate  

 

2018-

2022 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne;  

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

Plan elaborat. 

Plan  

implementat. 

Numărul de 

cazuri 

combătute. 

Cantitatea de 

produse distruse 

Acțiune realizată  

Pe parcursul anului 2021, MAI a întocmit 7238 

procese-verbale cu privire la contravenţie, fiind 

aplicată amendă în sumă totală de 9.157.92 şi anume: 

- 6.928 procese-verbale în baza art. 263 (1) Cod 

contravenţional, pentru desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător fără înregistrare la organul înregistrării 

de stat sau la o altă autoritate publică competentă 

conform legii ori cu act de înregistrare declarat 

nevalabil; 

- 117 procese-verbale art. 263 (4) Cod contravenţional, 

pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător 

fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de 

autorităţile competente conform legislaţiei în vigoare; 

- 3 procese-verbale art. 263 (5) Cod contravenţional, 

pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără 

înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele 

de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea 

conducătorului (managerului) ori a sediului; 

- 170 procese-verbale în baza art. 265 Cod 

contravenţional, pentru achiziţionarea, păstrarea, 

transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori 

a materiei prime fără dovada originii şi a provenienţei 
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lor, dacă dispunerea de astfel de dovadă este 

obligatorie conform legislaţie în vigoare; 

- 20 procese-verbale art. 273 (15) Cod contravenţional, 

pentru desfăşurarea activităţii de comerţ în locuri sa în 

zonele în cadrul cărora, conform legislaţiei şi/sau 

regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ 

în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local, 

aceasta este interzisă. 

Totodată, pe parcursul anului 2021, Poliţia a elaborat 

şi pus în aplicare mai multe dispoziţii pentru 

contracararea încălcărilor pe domeniul dat după cum 

urmează: 

1) Dispoziţia IGP nr. 311 din 30.06.202 „Cu 

privire la declanşarea Operaţiunii speciale 

CASDCAD”, în perioada 01-03.07.2021, angajaţii 

Poliţiei au desfăşurat măsuri de prevenire şi combatere 

a comerţului ilicit cu alcool etilic, fiind depistate şi 

ridicate 112 litri de materie primă şi băuturi alcoolice 

contrafăcute din două raioane (Bălţi şi Glodeni), sub 

mărcile „Divin Călăraşi” şi „Divin Bardar”, în sumă de 

circa 8000 lei. 

2) Dispoziţia IGP nr. 388 din 09.08.2021 „Cu 

privire la prevenirea şi contracararea comercializării 

ilicite a producţiei agricole în zona drumurilor 

publice”, conform căreia în perioada 15.08-

15.10.2021, au fost organizate şi desfăşurate măsuri de 

prevenire şi contracarare a comercializării ilicite a 

producţiei agroalimentare în zona drumurilor publice şi 

străzile localităţilor. 

De asemenea, în baza planurilor comune de activitate 

au fost realizate 124 razii de prevenire şi combatere a 

comerţului ilicit stradal de comun cu angajaţii 

autorităţilor administraţiei publice locale, din cadrul 

primăriilor şi al organelor de specialitate din teritoriu, 

precum şi 78 întrevederi cu reprezentanţii 
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administraţiei publice locale şi agenţii economici întru 

crearea locurilor speciale şi posibilităţilor privind 

comercializarea producţiei agroalimentare, fără a fi 

încălcate prevederile legislaţiei. 

Astfel, în scopul prevenirii încălcării legislaţiei, în 

adresa persoanelor fizice şi juridice au fost înaintate 

pentru executare 46 prescripţii. In adresa autorităţilor 

administraţiei publice locale în scopul redresării 

situaţiei la capitolul dat, au fost înaintate 39 sesizări cu 

înaintarea soluţiilor privind înlăturarea neajunsurilor 

depistate la capitolul dat. 

De asemenea pe perioada anului 2021 conform 

prescripțiilor ANSA au fost retrase și distruse 

393220,96 kg şi 510228 buc. de produse alimentare, 

din: 

- unități de comerț – 386261,48 kg; 509960 buc. 

- unități de alimentație publică – 2281,59 kg; 222 buc. 

- cadrul instituțiilor de învățământ general – 1019,99 

kg; 46 buc. 

- alte unități din domeniul comerț/alimentație publică – 

3657,9 kg.; 

3.8. Introducerea în Planul de dezvoltate 

profesională a instruirilor privind 

cerințele la implementarea ghidurilor de 

bună practică (axat inclusiv pe verificări, 

abordări bazate pe riscuri, siguranța 

alimentelor, trasabilitate, 

GMP/GAP/HACCP etc.). Procesul 

include următoarele etape: 

- elaborarea planului; 

- implementarea planului 

 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Planul de 

dezvoltarea 

profesională 

elaborat. 

Numărul de 

instruiri 

desfășurate. 

Numărul de 

personal instruit 

Acțiune realizată  

Pe parcursul anului 2021 au fost desfășurate: 

Numărul de instruiri – 12; 

Numărul de persoane instruite – 798; 

De asemenea, potrivit Ordinului ANSA nr. 1239 p. din 

09 martie 2021 a fost aprobat Planul anual de 

dezvoltare profesională pentru anul 2021.  

 

3.9. Fortificarea/elaborarea programelor 

de monitorizare microbiană, a 

reziduurilor și contaminanților la un șir 

de parametri pentru produsele animale și 

2018 - 

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

Programe de 

monitorizare a 

reziduurilor/con

taminanților 

Acțiune realizată  

1. Prin Ordinul ANSA nr. 92 din 23 februarie 2021 a 

fost aprobat Planul de monitorizare a reziduurilor 

pentru anul 2021; 
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vegetale, produsele pentru sugari și copii, 

alimentele fortificate și hrana pentru 

animale 

disponibile 

pentru toate 

produsele 

identificate (cel 

puțin cinci 

programe noi) și 

folosite în 

planificarea 

bazată pe riscuri. 

Program 

implementat 

2. Prin Ordinul ANSA nr.23  din 20.01.2021 au fost 

aprobate Programele de monitorizare și supraveghere 

în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor, 

hranei pentru animale și calității produselor de uz 

fitosanitar pentru anul 2021. 

3. Prin Ordinul ANSA nr. 26 din 25.01.2021 a fost 

implementat Programul de stat de monitorizare a 

hranei pentru animale la următorii parametri: pesticide 

organoclorurate, micotoxine, metale grele, nitriți, 

microorganisme patogene, contaminare radioactivă, 

organisme modificate genetic. Au fost elaborate 111 

planuri calendaristice de prelevare de probe la furaje. 

4. A fost elaborat Ordinul ANSA nr. 101 cu privire la 

executarea 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 consumatorilor pentru 

anul 2021. 

3.10. Fortificarea sistemelor de 

supraveghere a toxiinfecțiilor alimentare 

și de corelare cu alimentele ce au servit 

ca sursă de infectare, și crearea unui 

sistem mai bun de anchetă în colaborare 

între Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică și Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor  

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

Sistemul de 

supraveghere 

elaborat și 

implementat. 

Numărul 

anchetelor 

comune 

efectuate 

Acțiune realizată  

Pe parcursul anului 2021 de către ANSA au fost 

înregistrate 15 toxiinfecții alimentare, ca urmare au 

fost efectuate 15 anchete epidemiologice comune. 

3.11. Elaborarea și implementarea 

Sistemului informațional „Alertă rapidă 

pentru produsele alimentare și furaje” 

2018-

2020 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Sistemul 

informațional 

elaborat. 

Sistem 

informațional 

implementat 

Acțiune în curs de realizare  

- De către ANSA se monitorizează permanent rețeaua 

RASFF de nivel european. Sunt în proces de elaborare, 

formularele pentru transmiterea notificărilor și 

furnizarea membrilor rețelei de alertă, precum și 

procedura specific de funcționare a rețelei RASFF la 

nivel național. 
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Regionale și 

Mediului; 

Centrul 

Informațional 

Agricol 

- De asemenea, cu suportul IFC este în process de 

elaborare a Conceptului tehnic al Sistemului 

informaţional automatizat de transmitere, recepţionare 

şi evidenţă a alertelor pentru alimente şi furaje. 

3.12. Fortificarea legăturilor existente în 

țară cu INFOSAN 

2018-

2019 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Agenţia Naţională 

pentru Sănătate 

Publică; 

 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale 

Numărul de 

schimburi rapid 

al informaților 

în timpul 

urgențelor 

privind 

siguranța 

alimentară 

pentru a opri 

răspîndirea 

alimentelor 

contaminate 

dintr-o țară în 

alta 

Acțiune realizată  

La nivelul ANSA există punct de contact INFOSAN, 

pe parcursul anului 2021 au fost recepționate 5 

notificări. 

Obiectivul specific 4. Elaborarea și implementarea Sistemului informațional integrat „e-ANSA” 

4.1. Înaintarea propunerilor pentru 

operarea modificărilor necesare la 

Hotărîrea Guvernului nr.51 din 16 

ianuarie 2013 care să includă sistemele 

informaționale 

 

2018 Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Proiect de 

hotărîre de 

Guvern elaborat. 

Proiect de 

hotărîre de 

Guvern aprobat 

 

Acțiune realizată și raportată în 2019 

 

4.2. Elaborarea și implementarea 

sistemului informațional integrat „e-

ANSA”, cu instruirea întregului efectiv 

de state al Agenției 

2018-

2019 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor;  

Centrul 

Informațional 

Agricol 

Sistemul 

integrat 

elaborat. 

Sistemul 

integrat 

implementat 

Acțiune nerealizată 

 



21 

4.3. Elaborarea  procedurilor interne în 

conformitate cu fluxul 

automatizat/electronic al documentelor, 

pentru toate domeniile de activitate de la 

Agenţie (siguranța alimentelor, sanitar-

veterinar, fitosanitar); fluxul de 

documente pe suport de hîrtie va fi evitat 

atunci cînd documentul este disponibil în 

sistemul integrat „e-ANSA” 

2018-

2019 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

Numărul de 

proceduri pentru 

fluxul 

documentelor și 

pentru 

procesarea/elibe

rarea 

documentelor 

permisive 

elaborate 

Acțiune parțial realizată 

O parte din actele permisive sunt eliberate prin SIA  

GEAP. 

La moment nu există un sistem informațional integrat 

„e-ANSA”. ANSA este gestionar a 3 sisteme  

informaționale-SIA RSA, SI MMSVS, SI LIMS. 

Obiectivul specific 5. Fortificarea  procesului decizional în baza analizei riscurilor 

5.1. Sistemul de gestionare a datelor și informațiilor 

5.1.1. Crearea în sistemul e-Agricultură a 

compartimentelor pentru sectoarele 

animal, vegetal și alimentar, cu sprijinul 

Centrului Informațional Agricol, 

începînd cu evaluarea necesităților de 

date 

2018-

2022 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Centrul 

Informațional 

Agricol 

Sistem 

informațional 

dezvoltat. 

Sistem 

informațional 

implementat 

Acțiune parțial realizată  

Pe parcursul anului 2020, STISC a asigurat mentenanţa 

şi disponibilitatea, 24/24h, 7/7 zile, în proporţie de 

99%, conform procedurii de lucru a 4 SIA: 

- Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de 

Stat al Animalelor” 

(RSA); 

- Sistemul Informaţional de Management al 

Laboratoarelor (LIMS); 

- Sistemul Informaţional de Management al Măsurilor 

Sanitar-Veterinare (MMSV); 

- Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de 

Stat Fitosanitar” (RSF).  

5.1.2. Planificare și decizii privind 

gestionarea riscurilor, luate pe baza 

datelor disponibile în timp util 

2018 - 

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Planuri 

elaborate.  

Planuri realizate 

Acțiune realizată  

A fost aprobat Ordinul ANSA nr. 405 din 17.11.2020 

cu privire la aprobarea Planului anual al controalelor de 

stat pentru anul 2021. 

5.1.3. Fortificarea legăturii cu sistemul 

TRACES, RASFF și INFOSAN, cît și cu 

sistemele informaționale folosite în 

comerțul cu țările CSI 

2018 Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

Sistem 

informațional 

dezvoltat. 

Sistem 

informațional 

implementat 

Acțiune parțial realizată  

Din data de 4 septembrie 2020 este oferit accesul 

inspectorilor STSA la sistemul TRACES în vederea 

certificării produselor pentru export în UE. 
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5.2. Consolidarea capacității și dotării laboratoarelor 

5.2.1. Evaluarea detaliată a 

laboratoarelor în ceea ce privește 

capacitățile necesare și capacitatea 

curentă disponibilă în domeniul 

siguranței alimentelor și al sănătății 

animale și vegetale, cu fortificarea rețelei 

de laborator pentru controlul siguranței 

alimentelor 

2018-

2019 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Numărul de 

evaluări 

efectuate. 

Numărul de 

rapoarte 

întocmite. 

Numărul de 

planuri de 

acțiuni 

întocmite. 

Numărul de 

planuri 

implementate 

Acțiune realizată  

În anul 2020 cu suportul Corporației Financiare 

Internaționale a Băncii Mondiale, a avut loc evaluarea 

capacităților laboratorului CRDV. În baza Raportului 

au fost elaborate un set de recomandări în vederea 

conformării cu cerințele UE. Raportul prezintă 

viziunile si concluziile experților, si prioritizarea 

măsurilor după gradul lor de urgență. Concluziile 

raportului au fost luate în considerație în procesul de 

elaborare a tarifelor pentru IP CRDV. Planul de acțiuni 

este în proces de implementare. 

5.2.2. Fortificarea laboratorului național 

de referință din domeniul sanitar-

veterinar și al siguranței produselor 

alimentare din cadrul Centrului 

Republican de Diagnostic Veterinar, în 

special parametrii din domeniul 

siguranței alimentelor, cu dotarea 

acestuia cu echipament modern. 

Acreditarea conform SM SR EN 

ISO/CEI 17025 

2018-

2020 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Centrului 

Republican de 

Diagnostic 

Veterinar 

Numărul de 

metode 

implementate. 

Numărul de 

metode 

acreditate la 

nivel național. 

Numărul de 

metode 

acreditate la 

nivel 

internațional. 

Numărul de 

teste de 

competență 

efectuate. 

Rezultate ale 

testelor de 

competență 

Acțiune realizată  

1. Domeniul Siguranță Alimentară: 

Numărul de metode implementate: LÎPA Chișinău – 11 

metode; 

Numărul de metode acreditate la nivel național - 11 

Numărul de teste de competență efectuate – 20 de 

participări (59 de teste pentru 59 de indici) 

Rezultate ale testelor de competență – satisfăcătoare 

(Z<2).  

În cadrul LÎPA Chișinău pînă în anul 2021 sunt: 

Metode implementate – 99, Metode acreditate -88. 

 

2. Domeniul Sănătatea Animală: 

Numărul de metode implementate: LDSA Chișinău – 

12 metode; 

Numărul de metode acreditate la nivel național - 12 

Numărul de teste de competență efectuate – 28 de 

participări, 28 de indici 

Rezultate ale testelor de competență – satisfăcătoare .  

În cadrul LDSA Chișinău pînă in anul 2021 sunt: 

Metode implementate – 86, Metode acreditate -26 



23 

5.2.3. Fortificarea laboratoarelor 

regionale Dondușeni, Drochia și Cahul, 

filiale a Centrului Republican de 

Diagnostic Veterinar. 

Acreditarea conform SM SR EN 

ISO/CEI 17025 

2018-

2020 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Centrul 

Republican de 

Diagnostic 

Veterinar 

Numărul de 

metode 

implementate. 

Numărul de 

metode 

acreditate la 

nivel național. 

Numărul de 

metode 

acreditate la 

nivel 

internațional. 

Numărul de 

teste de 

competență 

efectuate. 

Rezultate ale 

testelor de 

competență 

Acțiune realizată  

Numărul de metode implementate: 

Laboratorul Diagnostic Sănătatea Animală locația 

Drochia are 32 metode/activități implementate, locația 

Cahul - 3 metode implementate.  

 

Numărul de metode acreditate la nivel național: 

În perioada  01-08.11.2021 a avut loc evaluarea pentru 

reacreditare de către MOLDAC la 3  metode. 

 

Numărul de metode acreditate la nivel internațional. 

În perioada  01-08.11.2021 a avut loc evaluarea pentru 

reacreditare de către MOLDAC unde echipa a fost 

formată din 2 evaluatori tehnici de peste hotare. 

 

Numărul de teste de competență efectuate: 

Rezultate ale testelor de competență 

Subdiviziunea Drochia a participat la 7 teste de 

competență organizate la nivel național și internațional, 

cu rezultate corecte/satisfăcătoare. 

Subdiviziunea Cahul a participat la 3 teste de 

competență organizate la nivel internațional, cu 

rezultate corecte/satisfăcătoare 

5.2.4. Fortificarea Centrului Național de 

Verificare și Certificare a Produselor 

Vegetale și Solului, cu accent pe 

parametrii din domeniul siguranței 

alimentelor (extinderea substanțelor 

analizate în domeniul reziduurilor de 

pesticide, extinderea spectrului de 

produse testate privind prezența 

metalelor grele) 

Acreditarea conform SM SR EN 

ISO/CEI 17025 

2018-

2020 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Centrul Național 

de Verificare și 

Certificare a 

Produselor 

Vegetale și 

Solului; 

Numărul de 

metode 

implementate. 

Numărul de 

metode 

acreditate la 

nivel național. 

Numărul de 

metode 

acreditate la 

nivel 

internațional. 

Acțiune realizată  

Laboratorul Central Fitosanitar este desemnat cu 

regularitate pentru efectuarea încercărilor de laborator 

în cadrul programelor de monitorizare implementate de 

Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor, 

precum şi în cadrul controalelor oficiale efectuate de 

către aceasta, pe domeniile de competenţă ale 

Laboratorului. 

Laboratorul a menţinut şi extins acreditarea naţională 

şi internaţională pentru metodele implementate în 

cadrul laboratoarelor întreprinderii (metodele 

acreditate in cadrul laboratoarelor pot fi vizualizate 
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Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Numărul de 

teste de 

competență 

efectuate. 

Rezultate ale 

testelor de 

competență 

conform link-ului: 

https://acreditare.md/register_category/laboratoare-

de-incercari/ 

În cadrul Laboratorului a fost implementat Sistemul de 

Managment al Informaţiilor din Laborator (LIMS) 

conectat cu ANSA şi toate laboratoarele implicate în 

controalele oficiale. 

 

5.2.5. Evaluarea și implementarea unui 

model economic adecvat pentru toate 

laboratoarele din domeniu ca unități 

economice independente, în scopul 

creșterii autonomiei operațiunilor 

acestora (inclusiv achiziții, recrutări) 

2018-

2019 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Modele 

economice 

pentru 

laboratoare 

elaborat și 

implementat 

Acțiune realizată și raportată în 2020 

 

5.2.6. Instruirea personalului de laborator 

în domeniile identificate, inclusiv în 

materie de incertitudine a măsurărilor, 

parametri de testare, sisteme de asigurare 

a calității, echipamente contemporane, 

LIMS etc. 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Numărul de 

instruiri 

desfășurate. 

Numărul 

persoanelor 

instruite 

Acțiune realizată  

Conform contractului Nr. 585 MV din 09.10.2020 de 

mentenanță a SIA LIMS, a fost efectuată instruirea 

personalului din laborator.  

Numărul persoanelor instruite pe parcursul anului 2021 

– 12 persoane (din cadrul laboratoarelor I.P. 

„LCTBANPC”, I.P „LCF”, I.P „CRDV”), care sunt 

responsabile de introducerea datelor în LIMS. 

 

5.2.7. MOLDAC - devenit membru al 

Acordului de recunoaștere multilaterală 

cu cooperarea europeană pentru 

acreditare (EA MLA) 

2018-

2019 

Centru Național 

de Acreditare 

(MOLDAC)  

Obținere a 

titlului de 

membru 

Acțiune realizată și raportată în 2019 

 

 

5.3. Capacitățile de evaluare a riscurilor și centrul de evaluare a riscurilor 

5.3.1. Evaluarea și identificarea 

capacității curente de evaluare a 

riscurilor din țară 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Academia de 

Știință a 

Moldovei;   

Numărul de 

raporturi privind 

capacitățile de 

evaluare a 

riscurilor 

disponibil. 

Acțiune realizată 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 680/2018 este în 

proces de aprobare a componenței și a Regulamentului 

pentru funcționarea Centrului operativ pentru situații 

de urgență în cadrul ANSA. 

 



25 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Sănătate  

 

Planuri de 

acțiuni 

întocmite. 

Planuri de 

acțiuni 

implementate 

Academia de Ştiinţe a Moldovei este implicată în 

evaluarea riscurilor din domeniul agriculturii, 

securităţii alimentare şi oferă consultanţă ştiinţifică 

pentru diminuarea acestor riscuri. Pe parcursul anului 

2021 AȘM a realizat următoarele activităţi in vederea 

implementării planului de acţiuni a Strategiei în 

domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-

2022: 

În cadrul Platformei de comunicare „Securitatea şi 

siguranţa alimentelor ”, lansată la 10 martie 2020, pe 

parcursul a. 2021 au avut loc mai multe lecţii publice, 

însoţite de discuţii asupra subiectelor de actualitate : 

• pe data de 23 iunie, ora 14. 00 in Sala Azurie a AȘM 

a avut loc Workshop-ul „Securitatea alimentară prin 

prisma asocierii la programul UE Horizon Europe,, 

(https://www.asm.md/securitatea-alimentara-prin-

prisma-asocierii-la-programul-ue- orizont-europa-

atelier-de-lucru). 

• Au fost organizate lecţiile publice : 

1. Particularităţile consumului de sare, zahăr şi grăsimi 

trans în Republica Moldova - dr., conf.univ. Chirsanov 

Aurica 

2. Abordări nutriţionale în eradicarea tulburărilor 

corelate consumului de gluten - dr., conf.univ. 

Siminiuc Rodica 

3. Oportunităţi de aderare la programele europene de 

cercetare-inovare prof. Rodica Sturza. 

La 14 septembrie, 2021, ora 15:00, în Sala Azurie a 

ASM, aavut loc Lecţia publică ”C'« privire la fondarea, 

în baza Institutului „Selecţia” a Centrului de Cercetare, 

Transfer Tehnologic şi Consultanţă în domeniul 

Culturilor de Câmp". Raportor, doctor habilitat, 

profesor universitar, Boris BOINCEAN 

https://www.asm.md/lectia-publica-sustinuta-la- 

academia-de-stiinte-moldovei-de-prof-boris-boincean. 
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 • Pe 16 octombrie,2021 la Institutul de Cercetări 

pentru Culturile de Câmp „Selecţia” a fost organizată 

o lecţie publică pe tema „Provocările agriculturii din 

Republica Moldova”, ţinută de către expertul în 

agricultură Dr. Martin Struck (Germania). 

• AȘM a realizat activităţi de informare şi sensibilizare 

a cercetătorilor din domeniu : 

diseminarea informaţiei referitor la webinarul din 28 

ianuarie 2021 JPIAMR „Intervenţii „O singură 

sănătate” pentru a preveni sau a diminua dezvoltarea şi 

transmiterea Rezistenţei Antimicrobiene”. 

Diseminarea informaţiei HORIZON EUROPE Draft 

Work programme 2021-2022. Cooperarea cu reţeaua 

Sustainable Food Systems NetWork. 

Participare la M&E Workshop on synergies between 

Horizon Europe and cohesion programmes (19 martie 

2021). 

Prezentarea ”Oportunităţi de aderare la programele 

europene de cercetare - Wp. 9. Food, Bioeconomy, 

Natural Resources, Agriculture and Environment. 

Prezentarea ”Securitatea Alimentară prin prisma 

asocierii la Programul Horizon Europe - Apeluri Noi” 

în cadrul Săptămânii de informare privind programul-

cadru al UE Orizont Europa, 12 octombrie 2021. 

Prezentarea noului apel Biodiversa: Sprijinirea 

protecţiei biodiversităţii şi a ecosistemelor de pe uscat 

şi de pe mare, 13 octombrie 2021. 

Organizarea Seminarului Republican „Nutriţie pentru 

sănătate”, UTM, 8 octombrie 

2021. 

• AȘM a organizat expertiza rezultatelor proiectelor de 

stat şi transfer tehnologic din domeniu, precum şi 

audierile publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor 

pentru a. 2021 (decembrie 2021) 

(https://www.asm.md/graficul-audierilor-publice-
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pentru-7-decembrie-2021-ale- rapoartelor-stiintifice-

privind). 

• Savanţii din cadrul AȘM şi a instituţiilor afiliate au 

oferit consultanţă, au furnizat informaţii utile privind 

evoluţia situaţiei din domeniu în condiţiile pandemice 

ale anului 2021, precum şi despre politicile, strategiile 

şi programele iniţiate în domeniu atât de autorităţile 

naţionale, cât şi cele europene. 

5.3.2. Identificarea unui grup de experți 

care vor servi în calitate de evaluatori ai 

riscurilor, cu instituirea unei comisii prin 

ordin al directorului general al Agenţiei 

Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, 

ce va oferi opinii independente, 

argumentate științific 

2018-

2019 

Regulament 

pentru 

desemnarea 

evaluatorilor de 

risc elaborat și 

aprobat. 

Comisie de 

evaluatori  

instituită. 

Numărul de 

experți 

identificați 

Acțiune realizată  

În cadrul ANSA există Consiliul consultativ, 

componența căruia este aprobată prin Ordinul ANSA 

nr. 277 din 20.07.2020. Consiliul consultativ poate 

oferi suport Directorului general în aprobarea 

deciziilor. În conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 600/2018 în componența Consiliului 

consultativ sunt desemnate personalități notorii conexe 

domeniilor de competență ale ANSA. 

Numărul de experți identificați – 7. 

Ordinul nr.482 din 21.11.2019 Cu privire la 

desemnarea membrilor Consiliului sectorial de experți 

de cooperare cu societatea civilă din cadrul ANSA. 

Numărul de experți identificați – 11 

5.3.3. Asigurarea instruirii adecvate a 

tuturor evaluatorilor identificați 

2018-

2019 

Numărul de 

instruiri 

desfășurate. 

Numărul de 

persoane 

instruite 

Acțiune nerealizată  

 

5.3.4. Stabilirea procedurii pentru 

evaluarea riscurilor și a condițiilor 

necesare pentru efectuarea acesteia 

2018-

2019 

Numărul de 

proceduri și 

protocol pentru 

evaluarea 

riscurilor 

elaborate, 

Acțiune realizată și raportată în 2020 
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aprobate  și 

implementate 

Obiectivul specific 6. Consolidarea rolurilor și responsabilităților părților interesate de managementul controlului produselor alimentare 

6.1. Elaborarea unei strategii de comunicare a riscurilor în Republica Moldova 

6.1.1. Elaborarea unui regulament de 

comunicare a riscurilor, axat pe 

obiective, roluri, mecanisme de 

coordonare, mesaje și ținte 

2018 Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

 

Regulament de 

comunicare a 

riscurilor 

elaborat și 

implementat 

Acțiune realizată  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2018 a fost aprobat 

Planului general de gestionare a crizelor în sectorul 

alimentelor și furajelor. Acest act normativ prevede și 

procesul de comunicare a riscurilor. 

6.2. Fortificarea operatorilor din businessul alimentar 

6.2.1. Stabilirea unei proceduri 

exhaustive pentru operatorii din 

businessul alimentar, importatori și 

exportatori, acoperind întreg spectrul de 

cerințe normative, proceduri ce urmează 

a fi implementate prin  „ghișeu unic” 

2018-

2019 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

Procedură 

elaborată și 

implementată 

Acțiune nerealizată  

6.2.2. Identificarea domeniilor în care 

există cerințe pentru ghiduri de bune 

practici (miere, ouă, fructe și legume, 

nuci etc.), cu elaborarea ulterioară a 

acestora, inclusiv ghiduri simplificate 

pentru întreprinderile mici și mijlocii, în 

special din sectorul alimentației publice 

2018-

2020 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

Numărul de 

ghiduri  cu bune 

practici 

elaborate 

Acțiune realizată  

Pe parcursul anului 2021 au fost elaborate: 

- Ghid pentru agenți economici din domeniul 

comerțului, alimentației publice și autoritățile publice 

locale „Notificarea activității de comerț și activității de 

alimentație publică” 

- Recomandări – cadru pentru definirea calității 

produselor alimentare admise în scopul organizării 

alimentației în instituțiile educaționale; 

- Recomandări pentru operatorii din domeniul 

comerțului și alimentației publice, privind gestionarea 

produselor neconforme identificate, inclusiv nimicirea. 

6.2.3. Efectuarea evaluării necesităților 

de instruire pentru operatorii din 

businessul alimentar pe întreg lanțul 

alimentar și oferirea instruirii 

operatorilor din businessul alimentar de-

a lungul lanțului alimentar 

2018- 

continuu 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor;  

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale 

Raport privind 

evaluarea 

nevoilor 

disponibil. 

Plan de instruire 

întocmit 

Acțiune realizată  

Din motivul situației pandemice au fost organizate 

instruiri în regim online pe domeniul siguranței 

alimentelor. Cu suportul proiectului Twinning finanțat 

de UE au avut loc următoarele instruiri: 

1. La data de 20 mai 2021 în regim on-line a avut loc 

atelierul de lucru cu tematica „Implementarea 
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standardelor de calitate a cărnii de pasăre și controlul 

oficial” unde au participat 14 reprezentanți ai 

companiilor din sectorul avicol; 

2. La data de 30 iunie 2021 a avut loc seminarul de 

instruire în regim on-line cu tematica „Controlul oficial 

al produselor compuse destinate exportului în UE” 

unde au participat 19 operatori economici producători 

de produse compuse; 

6.2.4. Instruiri pentru operatorii din 

businessul alimentar la toate etapele de 

producere, bazate pe evaluarea nevoilor 

prioritare în materie de regulamente, 

GAP, GVP, GAHP, GMP și HACCP, GI 

(indicații geografice)  și, în special, cu 

accent pe OEMPD 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Agenția Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

Numărul de 

instruiri 

efectuate. 

Numărul de 

persoane 

instruite 

Acțiune realizată  

Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate: 

1. Instruirea referitor la Principalele reguli ale 

produselor compuse destinate exportului în UE și 

Obligațiile operatorilor din sectorul alimentar care 

intenționează să exporte produse compozite în UE , 

unde au participat 19 agenți economici. 

2. Instruirea referitor la  Implementarea standardelor de 

comercializare privind calitatea cărnii de pasăre și a 

ouălor și controlul oficial, unde au participat 13 agenți 

economici. 

6.2.5. Susținerea operatorilor din 

businessul alimentar în înțelegerea și 

implementarea conceptului de 

trasabilitate și implementarea cerințelor 

de trasabilitate din UE pentru operatorii 

din businessul alimentar orientate spre 

export  

2018-

2020 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Numărul de 

consultărir 

oferite 

Acțiune realizată  

Cu suportul proiectului Twinning finanțat de UE au 

avut loc următoarele instruiri: 

La data de 20 mai 2021 în regim on-line a avut loc 

atelierul de lucru cu tematica Implementarea 

standardelor de calitate a cărnii de pasăre și controlul 

oficial unde au participat 14 reprezentanți ai 

companiilor din sectorul avicol; 

 La data de 30 iunie 2021 a avut loc seminarul de 

instruire în regim on-line cu tematica „Controlul oficial 

al produselor compuse destinate exportului în UE” 

unde au participat 19 operatori economici producători 

de produse compuse. 

În scopul informării operatorilor 

producători/procesatori de produse lactate și produse 

compuse pe bază de lapte, la data de 20 aprilie 2021 a 
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avut loc o ședința în regim on-line privind condițiile de 

export a produselor compuse stabile la raft și a celor 

instabile la raft. 

6.2.6. Elaborarea/susținerea creării 

schemelor de certificare acreditate pentru 

diverse sectoare, inclusiv standardele 

comerciale pentru calitatea fructelor și 

legumelor proaspete 

2018-

2022 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Numărul de 

scheme de 

certificare 

acreditate 

elaborate 

Acțiune realizată  

În cadrul Ședinței Guvernului din 19.01.2022 a fost 

aprobată Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea 

listei fructelor și legumelor proaspete supuse 

controlului de conformitate cu cerințele de calitate și 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 929 din 

31.12.2009 cu privire la aprobarea „Cerințelor de 

calitate și comercializare pentru fructe și legume 

proaspete”. Hotărârea Guvernului nr. 929 din 

31.12.2009 a fost completată cu cerințe de calitate 

pentru 14 produse de larg consum în Republica 

Moldova (cartofi, ceapă, usturoi, varză, conopidă, 

morcov, castraveți, vinete, dovlecei, pepene verde, 

pepene galben, caise, prune, cireșe și vișine). Pentru 

produsele respective au fost stabilite cerințe minime de 

calitate, în conformitate cu Standardele adoptate de 

Comisia Economică pentru Europa a Organizației 

Națiunilor Unite (CEE-ONU). 

6.2.7. Elaborarea cadrului normativ 

pentru reglementarea subproduselor de 

origine animală nedestinate consumului 

uman 

2018-

2019 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

Acte normative 

aprobate 
Acțiune realizată  

A fost aprobată Legea nr.129/2019 privind 

subprodusele de origine animală și produsele derivate 

care nu sunt destinate consumului uman. 

La fel, întru implementarea Legii nr.129/2019, în 

ședința de Guvern din data de 12.01.2022 a fost 

aprobată Hotărîrea de Guvern privind subprodusele de 

origine animală și produsele derivate care nu sunt 

destinate consumului uman 

6.2.8. Elaborarea infrastructurii  pentru 

gestionarea subproduselor de origine 

animală nedestinate consumului uman, 

inclusiv colectarea subproduselor de 

origine animală nedestinate consumului 

2018-

2020 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Sistem și 

infrastructură de 

gestionare a 

deșeurilor 

elaborate. 

Acțiune parțial realizată  

Sunt identificate 10 unități pentru manipulare și 

depozitare a subproduselor de origine animală 

nedestinate consumului uman. 
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uman de la operatorii din businessul 

alimentar, plus nimicirea subproduselor 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

Numărul de 

operatori ce 

colectează, 

depozitează și 

prelucrează 

subproduselor 

de origine 

animală 

nedestinate 

consumului 

uman 

Activează 2 unități de preparare a hranei pentru 

animale de companie. 

Activează 2 unități de biogaz și compostare a 

subproduselor de origine animală nedestinate 

consumului uman. 

De asemenea, în vederea dezvoltării unui sistem de 

colectare și eliminare sigură a subproduselor de origine 

animală ce nu pot fi utilizate sau nu sunt folosite din 

motive economice Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare, Unitatea Consolidată pentru 

Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în 

domeniul agriculturii (UCIMPA), finanțat de Banca 

Mondială, echipa de experți internaționali, cu suportul 

Agenției Proprietății Publice au identificat lotul de 

teren agricol cu nr. cadastral 3101101138, cu suprafața 

de 96,8225 ha, aflat în gestiunea Întreprinderii de Stat 

„Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni” (SDE 

Criuleni) pentru construcția unității de procesare a 

subproduselor de origine animală nedestinate 

consumului uman. În prezent se efectuează lucrări de 

separare a terenului identificat cu suprafața de 2,5ha 

din cele 96,8225 ha. 

6.2.9. Creșterea competențelor 

producătorilor în materie de valoare 

adăugată, activități promoționale și de 

marketing și programe ce fac legătura 

operatorilor din businessul alimentar cu 

piețele; oferirea suportului 

infrastructural, implementarea 

inițiativelor privind calitatea, suportul în 

testare etc. 

2018-

2022 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

Numărul de 

programe de 

sprijin pentru 

operatorii din 

businessul 

alimentar, în 

materie de 

valoare 

adăugată și 

legătura cu 

piețele 

elaborate. 

Acțiune realizată  

A fost aprobată Lista produselor alimentare provenite 

din lanțul alimentar scurt (Hotărârea Guvernului 113 

din 14.07.2021), conform căreia rețelele de comerț 

urmează să acorde o suprafață de cel puțin 50% din 

lungimea liniară a raftului pentru comercializarea 

produselor specificate în lista menționată.  

Totodată, statul, prin intermediul Fondului Național de 

Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (HG 455 

din 21.06.2017), susține activitățile de promovare, prin 

alocarea de mijloace pentru susținerea producătorilor 

agricoli, a grupurilor de producători, inclusiv prin 

intermediul asociațiilor profesionale din domeniul 
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Numărul de 

operatori din 

businessul 

alimentar care 

au beneficiat de 

program 

agricol, pentru participarea și organizarea de expoziții, 

târguri, concursuri, cu profil agroalimentar, inclusiv în 

rețelele de comercializare pe piața externă, în scopul 

sporirii competitivității și promovării produselor 

agricole și agroalimentare autohtone pentru: 1) 

compensarea a 50% din cheltuielile de participare și 

organizare la expozițiile, târgurile, concursurile cu 

profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de 

comercializare pe piața externă, dar nu mai mult de 100 

mii lei per beneficiar; 2) compensarea cheltuielile 

pentru înregistrarea produselor cu indicație geografică 

protejată, denumire de origine a produselor și 

specialitate tradițională garantată cu 30,0 mii lei per 

beneficiar; 3) compensarea cheltuielilor de certificare 

la standardele HACCP, GlobalGap, GMP, ISO cu 30,0 

mii lei per beneficiar.  

În acest sens, în perioada anului 2021, AIPA a 

recepționat 7 dosare de solicitare a sprijinului financiar 

în sumă de 0,04 mil. lei pentru: 

1)compensarea parțială a unei asociații de profil la 

expoziție internațională; 

2)certificarea a 3 producători agricoli cu standardele 

ISO; 

3)certificarea a 3 producători agricoli cu GlobalGap. 

6.3. Strategia și programul de sensibilizare a consumatorilor 

6.3.1. Elaborarea și implementarea 

campaniilor axate pe consumatori și a 

programelor promoționale direcționate 

spre sensibilizarea și protecția 

consumatorului în domeniul siguranței 

alimentelor 

2018-

2022 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor  

Campanii de 

sensibilizare a 

consumatorilor 

proiectate și 

implementate 

Acțiune realizată  

Campanii de sensibilizare a consumatorilor proiectate 

și implementate: 

1. ”Recomandări privind procurarea produselor 

alimentare în preajma sărbătorilor de Paști”; 

2. ”În rezultatul controalelor au fost retrase din comerţ 

produse de origine animală şi non-animală în cantitate 

de 120,41kg” 
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3.  ”ANSA atenționează că soarele, canicula şi 

alimentele perisabile reprezintă una dintre cele mai 

periculoase combinaţii în sezonul cald”; 

4. ”Blocurile alimentare din cadrul instituţiilor de 

învăţământ vor fi verificate de inspectorii ANSA”; 

5. ”În perioada 06-12 august au fost efectuate 200 

controale oficiale”; 

6. ”Unitățile de învățământ trebuie să asigure 

securitatea alimentară fără periclitarea sănătății 

elevilor”; 

7. ”Conducerea ANSA și reprezentanții operatorilor 

din domeniul alimentar au obiective comune - 

protejarea drepturilor consumatorilor”; 

8. ”ANSA vine cu sfaturi şi recomandări pentru 

consumatori în ajunul sărbătorilor de iarnă”. 

6.3.2. Încorporarea programelor de 

siguranță a alimentelor în curriculumul 

educațional privind siguranța 

alimentelor, de la nivelul primar pînă la 

cel terțiar 

2018-

2022 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării; 

Agenţia Naţională 

pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecției 

Sociale; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Curriculum 

revizuit  
Acțiune realizată  

În anul şcolar 2021 -2022 în instituţiile de învăţământ 

general s-a implementat Curricula revizuită în anul 

2019. Conform ariei Consilierea şi dezvoltarea 

personală, continuă implementarea obligatorie a 

disciplinei Dezvoltare personală, care este structurată 

în cinci module. Modulul 4 Modul de viaţă sănătos îi 

ghidează pe elevi în aspecte ce ţin de sănătatea fizică, 

emoţională, alimentaţia sănătoasă, contractarea 

viciilor: droguri, alcool, fumat, influenţe de diferit gen 

etc. 

În instituţiile de învăţământ profesional tehnic, la 

meseria Controlor produse alimentare, Curriculumul a 

fost revizuit prin Ordinul MEC nr. 1524/2021. La 

specialitatea 72110 Siguranţa produselor 

agroalimentare, calificarea Tehnician asigurarea 

calitatii, a fost revizuită programa eurriculară, prin 

Ordinul 436 din 07.05.2020. Prin Ordinul 1616 din 

08.12.21 a fost introdusă modificarea la specialitatea 

respective în Planul de învăţământ. 
 


