
 
Republica Moldova 

 

GUVERNULHOTĂRÎRE Nr. 51  

din  16.01.2013 

 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  

pentru Siguranţa Alimentelor 
 

Publicat : 22.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 89 

     

    MODIFICAT 

    HG415 din 21.06.13, MO136-139/28.06.13 art.502; în vigoare 28.06.14 

    HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289 

 

    În scopul executării prevederilor art. 1 al Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale 

legislaţiei privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.143-148, art. 467), art. 7 al Legii nr. 221-XVI 

din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art. 153), cu 

modificările şi completările ulterioare, şi art. 4 al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina 

fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748), precum şi în vederea optimizării structurilor 

autorităţilor cu funcţii de control şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

    1. Se creează Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza 

reorganizării prin fuziune a Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi a Inspectoratului General de 

Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.  

    2. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor este succesoare în drepturile şi obligaţiile autorităţilor supuse reorganizării şi îşi va 

începe activitatea din 14 februarie 2013. 

    3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 

    a) va efectua, conform legislaţiei în vigoare, procedura de reorganizare a Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de 

Origine Animală şi a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer; 

    b) va prezenta Guvernului, pînă la 31 decembrie 2013, propuneri de optimizare a structurii subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei 

Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, inclusiv a resurselor materiale, umane, financiare. 

    4. Ministerul Sănătăţii (Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice) va transmite Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor informaţiile din baza sa de date privind unităţile cu profil alimentar supuse supravegherii de stat în domeniul siguranţei 

alimentelor.  

    5. Transmiterea activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe şi altor bunuri materiale, de la autorităţile supuse reorganizării către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a 

întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi 

completările ulterioare, în termen de 12 luni, iar a dosarelor – în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri. 

    6. Se aprobă: 

    a) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, conform anexei nr.1; 

    b) Structura organizatorică a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi lista posturilor de control sanitar-

veterinar şi fitosanitar la frontieră, conform anexei nr. 2; 

    c) Regulamentul privind uniforma şi semnele de distincţie ale colaboratorilor posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la 

frontieră ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, conform anexei nr. 3; 

    d) Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.4. 

    7. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în număr de 1447 unităţi, inclusiv 156 unităţi ale 

aparatului сentral şi 1291 unităţi ale subdiviziunilor teritoriale, cu fondul anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare. 

    [Pct.7 modificat prin HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289] 

    8. Ministerul Sănătăţii: 

    a) pînă la 14 februarie 2013, va reduce cu 200 de unităţi statele de personal ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice 

şi alocaţiile pentru întreţinerea acestora, transferîndu-le Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor; 

    b) va prezenta Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a Legii bugetului pentru anul 2013 pentru asigurarea realizării 

prevederilor literei a) a prezentului punct; 

    c) în termen de o lună, îşi va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta hotărîre. 

    9. Se acordă Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor dreptul de a redistribui unităţile de personal în limitele structurii, 

efectivului-limită şi ale fondului de remunerare a muncii stabilit. 

    10. Cheltuielile pentru întreţinerea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor vor fi efectuate din contul şi în limita alocaţiilor 

aprobate anual în bugetul de stat şi din alte surse, conform legislaţiei. 

    11. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 5. 

    12. Se stabileşte că Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor exercită funcţia de fondator al Instituţiei Publice „Centrul 

Republican de Diagnostic Veterinar”. 

    13. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Ministerului 

Sănătăţii, care vor prezenta Guvernului un raport în termen de 60 de zile de la începutul funcţionării Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

http://lex.justice.md/md/346423/md/348453/
http://lex.justice.md/md/346423/md/347381


Alimentelor. 

 
    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT 
 

    Contrasemnează: 

    Viceprim-ministru, 

    ministrul economiei                                          Valeriu Lazăr  

    Ministrul agriculturii  

    şi industriei alimentare                                     Vasile Bumacov 

    Ministrul sănătăţii                                             Andrei Usatîi 

    Ministrul finanţelor                                           Veaceslav Negruţa 

 

    Nr. 51. Chişinău, 16 ianuarie 2013. 

Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr. 51 

din 16 ianuarie 2013 

 

REGULAMENT 

privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Domeniul de aplicare 

 

    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Regulament) 

stabileşte misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile generale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în 

continuare – Agenţia), precum şi organizarea activităţii acesteia.  

 

    Statutul juridic al Agenţiei 

 

    2. Agenţia este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, responsabilă de implementarea 

politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al 

protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru 

animale.  

    3. Agenţia este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de 

conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.  

 

    Cadrul legal de activitate 

 

    4. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii 

Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare, cu alte acte normative şi cu prevederile prezentului Regulament.  

 

Capitolul II 

MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE PRINCIPALE   

ŞI DREPTURILE GENERALE ALE AGENŢIEI 

 

Misiunea Agenţiei 

 

    5. Agenţia asigură organizarea şi coordonarea acţiunilor în domenii orientate spre garantarea siguranţei alimentelor (cu excepţia 

produselor alimentare prevăzute la articolul 19 litera d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a 

cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor), precum şi a calităţii produselor alimentare, menţinerea şi ameliorarea 

bunăstării animalelor şi stării fitosanitare, întreţinerea unui sistem de măsuri statale menite să asigure sănătatea animală şi protecţia 

plantelor, inofensivitatea produselor alimentare şi a materiei prime, obţinute ca rezultat al prelucrării lor. 

     

Funcţiile de bază ale Agenţiei 

 

    6. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia are următoarele funcţii de bază: 

    a) siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale; 

    b) trasabilitatea întregului lanţ alimentar; 

    c) analiza riscului; 

    d) bunăstarea animalelor; 

    e) controlul sanitar-veterinar; 

    f) controlul semincer; 

    g) controlul zootehnic; 

    h) supravegherea şi controlul asupra identificării, înregistrării şi circulaţiei animalelor; 



    i) protecţia, sănătatea plantelor şi carantina fitosanitară; 

    j) siguranţa biologică, chimică şi fizică a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală, precum şi a hranei pentru animale; 

    k)  sănătatea animală; 

    l) controlul asupra bolilor contagioase ale animalelor, zoonozelor şi agenţilor zoonotici; 

    m) supravegherea şi controlul asupra producerii, importului, comercializării, utilizării şi depozitării produselor de uz fitosanitar şi a 

fertilizanţilor; 

    n) supravegherea şi controlul asupra reziduurilor de pesticide, fertilizanţilor, medicamentelor de uz veterinar şi asupra altor 

contaminanţi; 

    o) supravegherea şi controlul asupra testării, omologării, înregistrării, producerii, depozitării, transportării, importului, exportului, 

comercializării şi utilizării  medicamentelor de uz veterinar; 

    p) supravegherea şi controlul asupra producerii alimentelor şi igienei la întreprinderile din sectorul alimentar; 

    q) supravegherea şi controlul asupra producerii hranei pentru animale şi furajelor medicamentoase, asupra respectării igienei la 

întreprinderile producătoare de hrană pentru animale; 

    r) supravegherea şi controlul asupra utilizării organismelor modificate genetic (OMG); 

    s) supravegherea calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale; 

    t)  autorizarea şi înregistrarea operatorilor din businessul alimentar şi sectorul hranei pentru animale în condiţiile Legii nr. 160 din 22 

iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător; 

    u) elaborarea, implementarea şi monitorizarea Planului naţional de controale oficiale. 

 

    Atribuţiile principale ale Agenţiei 

 

    7. În vederea realizării funcţiilor de bază, Agenţia are următoarele atribuţii principale: 

 

    în domeniul protecţiei şi sănătăţii plantelor: 

 

    1) realizarea strategiei fitosanitare privind asigurarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a 

organismelor nocive, în concordanţă cu legislaţia comunitară, urmărind implementarea acesteia;  

    2) implementarea programelor complexe de stat, ştiinţific fundamentate şi măsurilor speciale de prevenire şi lichidare a focarelor de 

organisme dăunătoare extrem de periculoase şi de carantină;  

    3) protecţia teritoriului Republicii Moldova de pătrunderea sau introducerea din alte state a dăunătorilor, agenţilor patogeni ai bolilor 

plantelor şi buruienilor care pot cauza prejudicii considerabile economiei naţionale;  

    4) organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară pe întreg teritoriul ţării, conform unei concepţii unitare care 

să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor, fîneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă, precum şi a produselor 

agricole depozitate;  

    5) diagnosticarea, prognozarea şi monitoringul agenţilor de dăunare cu avertizarea producătorilor agricoli, persoanelor fizice şi juridice, 

privind apariţia şi evoluţia acestora: 

    a) organizarea sistemului de prognoze şi avertizare; 

    b) întocmirea şi difuzarea buletinelor de avertizare;  

    c) efectuarea sondajelor în scopul determinării arealului de răspîndire al bolilor şi dăunătorilor cu privire la densitatea acestora, 

frecvenţa şi intensitatea atacului, pagubelor produse, mortalitatea dăunătorilor cauzată de entomofagi sau de condiţiile de mediu;  

    d) stabilirea oportunităţii efectuării tratamentelor, în funcţie de pragul economic de dăunare; 

    e) monitorizarea rezultatelor aplicării tratamentelor fitosanitare de către producătorii agricoli şi compararea efectelor cu cele obţinute în 

lotul demonstrativ;  

    f) actualizarea bazei de date, efectuarea raportărilor trimestriale şi anuale stabilite prin legislaţia în vigoare; 

    g) raportarea observaţiilor, dacă este cazul, referitoare la modificările produse în biologia unor dăunători, în vederea iniţierii studiilor de 

specialitate;  

    h) întocmirea şi asigurarea documentaţiei şi instrucţiunilor tehnice privind organismele dăunătoare (boli, dăunători, buruieni) şi a 

recomandărilor privind combaterea acestora;  

    i) elaborarea propunerilor pentru programele anuale privind monitorizarea obiectelor nocive; 

    6) stabilirea regulilor fitosanitare unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice, deţinătoare de culturi agricole şi alte 

forme de vegetaţie utilă, precum şi pentru cei care depozitează, transportă şi valorifică plante şi produse vegetale;  

    7) exercitarea controlului şi supravegherii de stat, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind controalele de stat:  

    a) executarea legislaţiei din domeniul fitosanitar de către agenţii economici;  

    b) realizarea de către beneficiarii funciari, indiferent de subordinea şi tipul lor de proprietate, a măsurilor de protecţie a plantelor şi 

lichidarea organismelor periculoase;  

    c) depistarea la timp, localizarea şi observările permanente asupra dezvoltării dăunătorilor, bolilor şi buruienilor, cercetărilor sistematice 

ale suprafeţelor agricole şi avertizării oportune a beneficiarilor funciari despre apariţia lor, determinarea compoziţiei de specii şi 

diagnosticul maladiilor plantelor, evidenţa eficienţei biologice şi economice a măsurilor de protecţie aplicate;  

    8) controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale, seminţelor, materialului săditor, altor materiale şi bunuri supuse carantinei care 

circulă însoţite de paşaport fitosanitar, precum şi a celor exportate şi reexportate, însoţite de certificatul fitosanitar respectiv, în condiţiile 

legislaţiei în vigoare; 

    9) prevenirea şi limitarea pe teritoriul Republicii Moldova a pierderilor cauzate de pătrunderea şi răspîndirea obiectelor de carantină 

fitosanitară;  

    10) asigurarea la nivelul raionului a controlului, monitorizării generale şi specifice a organismelor periculoase şi de carantină 

fitosanitară, în conformitate cu planurile anuale de monitorizare; 

    11) crearea şi gestionarea sistemului de alertă în domeniul fitosanitar în corespundere cu cerinţele internaţionale; 

    12) prelevarea probelor pentru controlul oficial prin efectuarea expertizei de laborator a plantelor, a produselor vegetale, a bunurilor 

conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, importate, exportate şi comercializate, în laboratoarele specializate acreditate; 



    13) elaborarea şi editarea pronosticurilor lunare şi anuale privind răspîndirea dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole, 

participarea la elaborarea instrucţiunilor şi recomandărilor în domeniul protecţiei şi sănătăţii plantelor; 

    14) organizarea producerii şi utilizării mijloacelor biologice de protecţie a plantelor, elaborarea măsurilor de menţinere a entomofaunei 

utile şi implementarea în producţie a metodelor nechimice de combatere a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor; 

    15) organizarea dezinfestării sau tratării cu produse de uz fitosanitar, după caz, în conformitate cu normele fitosanitare ale: 

    a) seminţelor şi materialului săditor de culturi agricole, forestiere şi decorative; 

    b) plantelor vii şi părţilor lor (butaşi, lăstari, ramificaţii, rădăcini, tuberculi, bulbi, rizomi, flori etc.); 

    c) cerealelor, fructelor, legumelor, tutunului, mirodeniilor, lînii; 

    d) ambalajului, materialelor de ambalare şi mărfurilor industriale, articolelor din materiale vegetale, care pot fi purtătoare de dăunători 

şi boli; 

    e) monoliţilor şi mostrelor de sol; 

    f) colecţiilor de insecte, de agenţi fitopatogeni şi mostrelor de deteriorări provocate de ei, ierbarelor şi colecţiilor de seminţe; 

    h) nutreţurilor, aşternuturilor, fînului, paielor; 

    j) materialelor lemnoase şi articolelor confecţionate din ele; 

    i) covoarelor, firelor toarse etc.; 

    k) producţiei importate şi exportate, de origine vegetală, inclusiv asupra celei ambalate în colete poştale, banderole, bagaje de mînă şi 

alte bagaje; 

    l) mijloacelor de transport (avioane, vagoane de cale ferată, containere, automobile), deşeurilor de orice natură, introduse din alte state; 

    m) teritoriilor şi încăperilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de subordonarea lor departamentală şi forma de 

proprietate, care achiziţionează, depozitează, prelucrează şi comercializează produse de origine vegetală din alte state; 

    n) terenurilor agricole şi silvice, loturilor de pe lîngă casă şi sectoarelor pentru vilă, terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă 

(benzi de separare a drumurilor, linii de transport electroenergetice etc.), maşinilor agricole şi uneltelor de cultivare a solului; 

    o) solului în sere; 

    p) arhivelor; 

    16) publicarea din timp, inclusiv pe pagina web a Agenţiei, a informaţiei privind modificarea stării fitosanitare, ceea ce ar permite 

monitorizarea schimbărilor parvenite şi măsurilor propuse; 

    17) notificarea nerespectării cerinţelor fitosanitare, conform Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la 

carantina fitosanitară; 

    18) furnizarea, la cererea altor ţări, a copiilor recomandărilor propuse, identificînd elementele care diferă în fond de standardele, 

directivele sau recomandările internaţionale, prezentarea, la solicitare, a comentariilor în scris şi ţinerea evidenţei rezultatelor discuţiilor; 

    19) realizarea măsurilor fitosanitare provizorii în baza unei informaţii existente, în caz de argumentare ştiinţifică insuficientă, incluzînd 

informaţia provenită de la organizaţiile internaţionale competente, precum şi măsurile fitosanitare utilizate în ţările-membre ale 

Organizaţiei Mondiale a Comerţului;  

    20) înaintarea propunerilor de carantinare a suprafeţelor confirmate ca fiind infestate cu organisme de carantină şi decarantinare a 

suprafeţelor carantinate găsite libere de organisme de carantină în urma efectuării controalelor fitosanitare; 

    21) asigurarea înregistrării producătorilor, importatorilor, centrelor de expediere şi depozitelor colective de plante şi produse vegetale, 

participarea la gestionarea filierelor de risc pe sectoare de producţie, conform Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară; 

    22) dirijarea sistemului rapid de alertă în situaţii excepţionale şi notificarea apariţiei organismelor periculoase şi de carantină;  

    23) eliberarea paşapoartelor fitosanitare, a certificatelor fitosanitare şi a altor documente permisive prevăzute de Legea nr. 228 din 23 

septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară; 

    24) asigurarea instruirii personalului de specialitate în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare la nivel central şi 

teritorial;  

    25) colaborarea cu universităţile de profil, cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, în elaborarea strategiilor de protecţie a plantelor; 

    26) stabilirea şi organizarea de întîlniri şi vizite reciproce cu autorităţile fitosanitare şi organizaţiile profesionale din alte ţări; 

    27) organizarea de conferinţe, simpozioane, instruiri şi dezbateri pe teme profesionale pentru producătorii agricoli şi prestatorii de 

servicii; 

    28) iniţierea, elaborarea şi urmărirea implementării proiectelor de asistenţă tehnică cu finanţare externă în domeniul fitosanitar; 

    29) prezentarea intereselor Republicii Moldova în organismele internaţionale şi naţionale din domeniul protecţiei şi carantinei plantelor; 

    30) elaborarea, actualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor teritoriale în domeniul activităţii de protecţie a 

plantelor şi carantinei fitosanitare;  

    31) organizarea editării în tiraj de masă şi distribuirea materialelor informative şi a literaturii de popularizare a cunoştinţelor în 

domeniul fitosanitar;  

    32) organizarea şi asigurarea dotării tehnice şi materiale a subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei; 

 

        în domeniul controlului semincer:  

 

    1) controlul asupra implementării şi respectării prevederilor actelor legislative şi normative naţionale din domeniul producerii, 

prelucrării, controlului calităţii şi comercializării seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a celor ce rezultă din convenţiile şi 

acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte; 

    2) participarea la elaborarea regulamentelor, reglementărilor tehnice, ghidurilor metodice şi instrucţiunilor în domeniul controlului 

semincer şi a certificării seminţelor şi a materialului săditor; 

    3) participarea la elaborarea şi perfecţionarea standardelor de stat în vigoare pentru seminţe şi material săditor, a metodelor de analiză a 

seminţelor şi de aprobare a soiurilor, exercitarea controlului asupra soiurilor pe teren şi în laborator;  

    4) înregistrarea şi ţinerea Registrului agenţilor economici în domeniul producerii, prelucrării, depozitării, testării şi comercializării 

materialul semincer şi săditor, conform Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe; 

    5) înregistrarea înfiinţării şi ţinerea evidenţei plantaţiilor-mamă viticole şi pomicole de altoi, portaltoi şi a sectoarelor de producere a 

materialului săditor conform Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006; 



    6) exercitarea controlului şi ţinerea Registrului de evidenţă a controalelor efectuate la agenţii economici care produc, prelucrează, 

depozitează, testează şi comercializează materialul semincer şi săditor; 

    7) efectuarea inspecţiilor în sectoarele semincere şi de hibridare şi în pepinierele pomicole şi viticole, pentru stabilirea autenticităţii, 

purităţii varietale şi a stării culturilor;  

    8) verificarea amplasării sectoarelor semincere şi de hibridare şi a respectării tehnologiei de cultivare şi a izolării spaţiale în pepinierele 

pomicole; 

    9) controlul asupra testării materialului semincer şi săditor de către laboratoarele acreditate şi abilitate din domeniu prin verificarea 

conformării acestuia la cerinţele privind aprecierea calităţilor culturale ale seminţelor şi deţinerea documentaţiei tehnico-normative 

conform Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe; 

    10) eliberarea certificatelor care atestă calitatea şi valoarea biologică a materialului semincer şi săditor şi etichetelor oficiale pentru 

materialul semincer şi săditor destinat comercializării interne, exportului şi parvenite din import în baza rezultatelor testelor obţinute de la 

laboratoarele specializate acreditate; 

    11) sistematizarea şi păstrarea informaţiilor pe direcţiile principale de activitate; 

    12) participarea la seminare şi la alte întruniri cu caracter instructiv sau informativ ce ţin de producerea, prelucrarea, certificarea şi 

comercializarea seminţelor şi a materialului săditor; 

    13) instruirea şi perfecţionarea inspectorilor în domeniul controlului semincer;  

 

    în domeniul sistemului informaţional: 

    1) crearea sistemului informaţional sanitar-veterinar şi fitosanitar la scară naţională; 

    2) asigurarea schimbului de date în cadrul sistemului informaţional interinstituţional privind monitorizarea activităţilor de import, 

export şi tranzit al produselor supuse supravegherii sanitar-veterinare, fitosanitare şi controlului sanitar-veterinar şi carantină; 

    3) crearea sistemului informaţional INTRANET – pentru gestionarea în formă actualizată a exploataţiilor de animale şi a 

întreprinderilor, unităţilor, instituţiilor ce formează serviciile sanitar-veterinare şi a celor ce sînt supuse supravegherii şi controlului 

sanitar-veterinar, precum şi producătorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, importatorilor şi exportatorilor de plante , de 

produse vegetale sau de alte bunuri conexe, pentru comunicarea uzuală rapidă între autorităţile competente; 

    4) crearea sistemului informaţional pentru identificarea şi înregistrarea animalelor în vederea comunicării între baza centrală de date şi 

bazele subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei; 

    5) crearea sistemului informaţional unic al monitorizării plantelor şi produselor vegetale, inclusiv care se plasează în regim vamal de 

import, export sau tranzit internaţional pe teritoriul Republicii Moldova; 

    6)  întocmirea listei întreprinderilor autorizate pentru efectuarea operaţiilor de import/export al animalelor vii, produselor de origine 

animală, furajelor, plantelor, produselor de origine vegetală destinate şi nedestinate consumului uman; 

    7) asigurarea sistematizării şi păstrării informaţiilor privind formarea bazei de date electronice despre seminţe şi materialul săditor. 

 

    Drepturile generale ale Agenţiei 

 

    8. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi generale: 

    1) să dispună accesul inspectorilor aflaţi în exerciţiu, conform legislaţiei în vigoare, în incintele şi pe teritoriul staţiilor de cale ferată, 

aeroporturilor, staţiilor auto, oficiilor poştale, elevatoarelor, depozitelor, în vagoanele de marfă şi de pasageri, autobuze , pe aeronavele 

civile şi pe teritoriul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu orice tip de proprietate, care produc, achiziţionează, prelucrează şi 

comercializează producţie şi materiale supuse supravegherii şi controlului în domeniile vizate; 

    2) să interzică: 

    a) importul, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, produselor farmaceutice de uz veterinar care nu 

corespund standardelor naţionale, reglementărilor tehnice şi altor acte tehnico-normative; 

    b) prelucrarea şi comercializarea produselor agroalimentare şi folosirea apei în cazul depistării de reziduuri de produse de uz fitosanitar, 

fertilizanţi, reziduuri de hormoni şi produse farmaceutice de uz veterinar ce depăşesc limitele maxim admisibile; 

    c) utilizarea produselor genetic modificate; 

    d) importul produselor alimentare, producţiei vegetale şi transportului, care conţin organisme dăunătoare ce prezintă pericol iminent; 

    3) să solicite eliberarea din funcţie a persoanelor antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi care nu au fost 

supuse examenului medical şi nu au fost instruite în privinţa securităţii muncii în cadrul acestor activităţi; 

    4) să selecteze mostre de seminţe, fructe, legume, plante, puieţi şi altă producţie de origine vegetală pentru stabilirea conformităţii lor cu 

standardele în vigoare şi expertizarea de laborator în conformitate cu Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi carantina fitosanitară; 

    5) să preleve probe pentru investigarea de laborator a produselor alimentare de origine animală şi vegetală, produselor biologice şi 

farmaceutice de uz veterinar pentru stabilirea conformităţii lor cu standardele în vigoare; 

    6) să primească de la diferite instituţii, organizaţii, persoane fizice şi juridice antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu 

fertilizanţi, informaţie statistică şi de altă natură, necesară supravegherii şi controlului de stat în domeniile vizate; 

    7) să dispună în locurile depistării obiectelor de carantină derularea măsurilor obligatorii de carantină şi stabilirea restricţiilor pentru 

importul, exportul şi utilizarea producţiei în cauză, pînă la finalizarea măsurilor prescrise; 

    8) să controleze şi să evalueze activitatea exploataţiilor de animale, fermelor de carantină, celor cu animale de vînat, parcurilor, 

rezervaţiilor naţionale şi grădinilor zoologice, păşunilor şi taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie a 

ouălor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, plasează pe piaţă, importă, 

exportă sau comercializează animale vii, material germinativ şi produse de origine animală destinate consumului uman, produse 

medicinale de uz veterinar, deşeuri, produse de origine animală ce nu sînt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine 

animală, produse şi materii prime utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor; 

    9) să înainteze instanţei de judecată demers de aplicare a sancţiunilor contravenţionale faţă de persoana în privinţa căreia a fost pornit 

proces contravenţional; 

    10) să administreze mijloacele bugetare şi mijloacele speciale de care dispune; 

    11) să reprezinte interesele statului în domeniile vizate în organismele internaţionale; 



    12) să elibereze recomandări administrative pieţelor, magazinelor, autorităţilor administraţiei publice locale, altor persoane juridice şi 

fizice privind folosirea produselor şi a materiei prime de origine animală improprii consumului uman; 

    13) să sesizeze autoritatea de licenţiere privind încălcările depistate în domeniile vizate, cu anexarea actelor de constatare; 

    14) să supravegheze executarea prescripţiilor privind factorii de decizie ai Agenţiei, care sînt executorii pentru toate organele de stat, 

întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, gospodăriile, persoanele fizice şi juridice din zona lor de activitate; 

    15) să colaboreze în domeniile sanitar-veterinare, protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, siguranţei alimentelor, toxicologiei 

produselor de uz fitosanitar şi produselor farmaceutice de uz veterinar cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu instituţiile de cercetări ştiinţifice, cu alte organe şi instituţii de 

stat şi obşteşti; 

    16) să încheie un acord de colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în scopul unei colaborări eficiente în domeniile 

protecţiei consumatorilor şi siguranţei alimentelor. 

 

Capitolul III 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI 

 

Conducerea Agenţiei 

 

9. Agenţia este condusă de un director numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului agriculturii şi 

industriei alimentare. 

    10. Directorul are trei directori adjuncţi: un director adjunct pentru probleme sanitar-veterinare; un director adjunct pentru probleme 

fitosanitare şi controlul calităţii, un director adjunct pentru problemele siguranţei alimentelor, cu studii superioare în domeniile respective, 

numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare la propunerea directorului Agenţiei. 

    11. Directorul Agenţiei: 

    1) conduce activitatea Agenţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor ce-i revin, pentru utilizarea raţională a 

mijloacelor bugetare, integritatea mijloacelor financiare şi a valorilor materiale, autenticitatea indicilor cuprinşi în evidenţa contabilă şi în 

dările de seamă;  

    2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, 

ordinelor şi directivelor ministrului agriculturii şi industriei alimentare, precum şi îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor ce decurg din 

prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;  

    3) modifică, în limitele fondului stabilit de remunerare a muncii şi în cadrul efectivului-limită, statele de personal ale Agenţiei şi ale 

instituţiilor din subordine;  

    4) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului central şi ai subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei, le aplică măsuri 

de stimulare şi sancţiuni disciplinare, conform legislaţiei în vigoare; 

    5) emite ordine, dispoziţii şi controlează executarea lor; 

    6) aprobă regulamentele subdiviziunilor Agenţiei şi ale instituţiilor din subordine;  

    7) în lipsa directorului, funcţiile acestuia le exercită un director adjunct, desemnat de director; 

    8) exercită alte împuterniciri atribuite prin lege.  

    12. Directorul, directorii adjuncţi, şefii subdiviziunilor teritoriale, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru 

deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii.  

 

    Structura 

 

    13. Agenţia este constituită din aparatul central, în structura căruia intră direcţii, secţii, servicii şi posturi de control sanitar-veterinar şi 

fitosanitar.  

    14. Agenţia, în calitate de servicii publice desconcentrate, are subdiviziuni teritoriale raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor 

(direcţii, secţii şi servicii), cu statut de persoană juridică, care dispun de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea lor în limba de stat, de 

ştampile speciale, precum şi de conturi trezoreriale. Posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar sînt subdiviziuni teritoriale ale 

Agenţiei, fără statut de persoană juridică. 

    15. Subdiviziunile teritoriale raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor (direcţii, secţii şi servicii) ale Agenţiei sînt conduse de 

şefi, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie prin ordinul directorului Agenţiei, în condiţiile legii. 

    16. Statutul subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor (direcţii, secţii şi servicii) ale Agenţiei se 

stabileşte în funcţie de numărul de unităţi de personal. 

    17. Angajaţii Agenţiei deţin legitimaţii speciale, iar cei prevăzuţi la capitolul II din anexa nr. 2, aflîndu-se în exerciţiul funcţiunii, poartă 

uniformă de modelul stabilit, cu semnele de distincţie corespunzătoare.  

    18. Şefii subdiviziunilor teritoriale asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite în regulamentele subdiviziunilor teritoriale, aprobate prin 

ordinul directorului Agenţiei.  

 

    Corespondenţa 

 

    19. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul. 

    În lipsa directorului, dreptul la semnătură revine unuia dintre directorii adjuncţi, desemnat de director. În conformitate cu legislaţia în 

vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Agenţiei, în temeiul ordinului 

directorului. 

    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului 

semnat. 

    Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru 

    20. Agenţia colaborează cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 



    În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru care sînt convocate pentru abordarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. 

În activitatea comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii. 

 

Capitolul V 

DISPOZIŢII FINALE 

 

    24. Reorganizarea sau lichidarea Agenţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

    25. În cazul reorganizării sau lichidării Agenţiei, salariaţilor li se asigură respectarea tuturor drepturilor şi intereselor în corespundere cu 

legislaţia în vigoare.  

    26. Persoanele culpabile de încălcarea legislaţiei în domeniile vizate poartă răspundere conform Codului contravenţional al Republicii 

Moldova şi Codului civil al Republicii Moldova. 

           Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 51 

din 16 ianuarie 2013 

 

Capitolul I 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru  

Siguranţa Alimentelor 

Conducerea 

    Direcţia supraveghere sanitar-veterinară 

    Direcţia supraveghere farmaceutică veterinară şi furaje 

    Direcţia protecţia şi sănătatea plantelor 

    Direcţia controlul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi 

    Direcţia control semincer 

    Direcţia supravegherea unităţilor de producere a alimentelor de origine animală 

    Direcţia supravegherea unităţilor de producere a alimentelor de origine vegetală 

    Direcţia supravegherea comerţului, distribuţiei şi consumului produselor alimentare 

    Direcţia controlul calităţii şi sisteme de calitate 

    Direcţia managementului laboratoarelor şi evaluarea riscurilor  

    Direcţia coordonarea posturilor la frontieră 

    Direcţia finanţe şi contabilitate 

    Direcţia resurse umane 

    Direcţia logistică, management şi administrare internă 

    Serviciul juridic 

    Serviciul audit şi control intern 

    Serviciul relaţii internaţionale şi asistenţă externă 

    Serviciul comunicare cu mass-media 

    Serviciul tehnologii informaţionale 

Capitolul II 

LISTA 

posturilor  de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră 

 

Nr. 

d/o 

Posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Efectivul-

limită  

1. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Briceni 9 

2. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Criva, Briceni 8 

3. Postul de control sanitar-veterinar Cahul 2 

4. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Giurgiuleşti, Cahul 9 

5. Postul de control fitosanitar Giurgiuleşti – Port, Cahul 4 

6. Postul de control fitosanitar Giurgiuleşti – Reni, Cahul 4 

7. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Otaci, Ocniţa 9 

8. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Vălcineţ, Ocniţa 9 

9. Postul de control sanitar-veterinar, Căuşeni 2 

10. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora, Ştefan Vodă 9 

11. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Leuşeni, Hînceşti 10 

12. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Sculeni, Ungheni 8 

13. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Ungheni 8 

14. Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Aerogara, Chişinău 8 

15. Postul de control sanitar-veterinar Chişinău 4 

 Postul de control fitosanitar Chişinău – Terminale 4 

18. Postul de control sanitar-veterinar Bălţi 2 

 


