
 
 
 
 
Către: Gheorghe GABERI 
Director General 
Agenția Națională pentru  Siguranța Alimentelor 
 
Copie: Ion LUPAN 
Șeful Secretariatului 
Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru 
 
 
Nr. 67 din 1 august 2017 
 
Ref.: (i) excluderea necesității obținerii certificatului sanitar-veterinar (formularul nr. 2) la importul 
produselor și subproduselor de origine animală, furaje și altor produse supuse controlului sanitar-
veterinar de stat 
 
Stimate dle Gaberi, 
 
Cu referință la scrisoarea A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 
Moldova”), nr. 48 din 10 mai 2017, cât și drept urmare a ședinței Consiliului Economic pe lângă Prim-
ministru din 15 iunie 2017, intervenim repetat cu solicitarea de a analiza oportunitatea excluderii 
certificatului sanitar-veterinar (formularul r. 2) la importul produselor și subproduselor de origine animală, 
supuse controlului sanitar-veterinar de stat. 
 
În acest sens, supunem atenției Dvs. o serie de argumente suplimentare într-u susținerea poziției 
anterior expuse de către AmCham Moldova:  
1. Articolul 176 alin. (1) Acordul de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană, stipulează că 
„Obiectivul prezentului capitol1 este de a facilita comerțul cu mărfurile care fac obiectul măsurilor sanitare 
și fitosanitare (măsuri SPS) aplicate de părți, protejând totodată viața și sănătatea oamenilor, a animalelor 
și a plantelor prin următoarele măsuri.”  
Inter alia menționăm:  
„(b) apropierea sistemului de reglementare al Republicii Moldova de cel al Uniunii;”  
și  
„(d) instituirea unui mecanism de recunoaștere a echivalenței măsurilor, menținut de o parte și enumerat 
în anexa XVII la prezentul acord;”  
 
2. Suplimentar, Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014 - 2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 
octombrie 2014, punctul 181, Partea II, (2), 17, b) și c) solicită „eliminarea cerinţelor interne care 
constituie bariere în calea comerţului;”, „c) armonizarea certificatelor sanitare veterinare de import cu 
cele ale Uniunii Europene”. 
 
3. Certificatul sanitar-veterinar (formular nr. 2) a fost introdus prin Ordinul ANSA nr. 158/08.10.2013, în 
Ordin stabilindu-se că „Loturile de mărfuri supuse controlului sanitar veterinar de stat importate pe 
teritoriul Republicii Moldova, după caz, vor fi supuse certificării sanitar-veterinare naționale de către 
subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, iar, la necesitate, și după efectuarea investigațiilor 
de laborator – conform prevederilor legale.”. Astfel, menționăm că din conținutul Ordinului nu poate fi 
dedusă finalitatea urmărită prin introducerea acestui certificat, și după caz nu pot fi formulate careva 
consecințe pozitive care pot fi atinse prin menținerea unui astfel de act permisiv. 
 
4. Menționăm că importul produselor de origine animală destinate consumului uman în Uniunea 
Europeană se reglementează în principal, prin intermediul următoarelor acte normative: Directiva 

                                                           
1 Capitolul 4, Măsuri sanitare și fitosanitare 



 
 
 
 
2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 20022, Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 19973, 
Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 20044, 
Regulamentul (CE) nr.136/2004 al Comisiei din 22 ianuarie 20045, reglementările enumerate mai sus 
regăsindu-se într-o anumită măsură în legislația internă a Republicii Moldova.6 Prin urmare, la importul 
produselor supuse controalelor sanitar-veterinare, în plan legislativ, se asigură efectuarea unor controale 
corespunzătoare, inter alia, stabilindu-se că produsele de origine animală, sînt urmărite de la postul de 
control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale de sosire, pînă la unitatea de la locul de 
destinaţie, fiind transportate în felul următor: (i) loturile respective sînt transportate din postul de control 
sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale spre unitatea de la locul de destinaţie, sub 
supravegherea autorităţii competente, în mijloace de transport etanşe sau în containere sigilate de 
medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale; (ii) 
medicul veterinar oficial de la locul de destinaţie notifică la sosire, medicului veterinar oficial de la postul 
de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale că produsele de origine animală au 
ajuns la unitatea de destinaţie, informaţia în cauză fiind inclusă în registrele de intrare; (iii) la unitatea 
de la locul de destinaţie, produsele sînt supuse tratamentului.7 
 
Trasabilitatea produselor alimentare nu poate fi asigurată prin intermediul certificatelor emise de ANSA, 
ci după cum se poate de observat din practicile internaționale, prin intermediul înregistrărilor 
corespunzătoare cu referire la produs, din momentul producerii până la etapa distribuirii către 
consumatori. Reglementările Uniunii Europene cu referire la trasabilitatea produselor de origine vegetală 
sau animală, atât cele de origine locală, cât și cele importate, au determinat ca statele care au 
implementat aceste reglementări să fie considerate ca lideri în domeniul trasabilității alimentare 
mondiale.  
 
După cum se menționează în studiul  Food and Feed Import Practices of Foreign Governments to Improve 
Food Safety8, sistemul de trasabilitate a Uniunii Europene a fost apreciat ca unul eficient, în urma 
incidentului care a avut loc în anul 2004.9 Țările membre ale Uniunii Europene se supun reglementărilor 
comunitare în materia securității produselor alimentare (care tratează această problemă prin prisma 
mecanismului preventiv de control). Controalele includ: HACCP – Hazard Analysis and Critical Control 
Points (Sistemul de Analiză a Riscurilor în Punctele Critice de Control), recunoașterea echivalenței 
măsurilor, programe de supraveghere și monitorizare, certificarea exporturilor etc. 
 
Întru a garanta inofensivitatea produselor și a asigura trasabilitatea acestora, în statele membre ale UE se 
purcede la anumite proceduri care sunt susceptibile de a garanta siguranța în privința acestora, precum: 
audit în statele terțe exportatoare, proceduri de control riguros la punctele de control la frontieră, 

                                                           
2 Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care 
reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate 
consumului uman. În: JO L 018/11. 
3 Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor 
veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate. În: JO L 024/9. 
4 Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a 
normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului 
uman. În: JO L 139/206. 
5 Regulamentul (CE) nr.136/2004 al Comisiei din 22 ianuarie 2004 de stabilire a procedurilor controalelor sanitar-
veterinare la punctele de control la frontierăale Comunității la importul produselor provenind din țări terțe. 
6 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară; Hotărîrea Guvernului nr. 1408/2008 cu privire la 
aprobarea unor norme sanitar-veterinare. 
7 Cap. II, pct. 10 din HG nr. 1408/2008. 
8 Eastern Research Group, Inc., Independent Consultants to Eastern Research Group, Inc., Food and feed import 
practices of foreign governments to improve food safety. 
https://www.fda.gov/downloads/food/internationalinteragencycoordination/ucm344753.pdf  
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-1343_en.htm?locale=en  

https://www.fda.gov/downloads/food/internationalinteragencycoordination/ucm344753.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-1343_en.htm?locale=en


 
 
 
 
monitorizarea deplasării bunurilor la etapa post-vămuire, aplicarea principiului „one step back one step 
forward”, etc. 
 
În Regulamentele UE, se subliniază importanța necesității de a urmări produsele alimentare prin prisma 
principiului „cu un pas înainte și cu un pas înapoi”1011 pentru a supune supravegherii orice produs în 
privința căruia există anumite suspiciuni. Acest principiu presupune că orice întreprinzător din domeniul 
industriei alimentare trebuie să fie în cunoștință de cauză cu referire la furnizorii săi și cu referire la 
persoanele în raport cu care el furnizează produsele (în special, în ceea ce ține de evidența datelor de 
identificare a furnizorilor săi și a clienților, precum și caracteristicile produselor și data transportării). 
Persoanele sunt încurajate a ține evidența în ceea ce privește volumul și cantitatea produselor, numărul 
lotului, precum și orice alte detalii cu referire la produse. De asemenea operatorii din acest domeniu 
urmează să creeze și să asigure o totalitate de proceduri prin intermediul cărora, la cererea organelor 
competente, vor putea transmite aceste date. 
 
Republica Moldova a adoptat Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației privind siguranța alimentelor care este armonizată cu capitolele I și II din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002, care în art. 15 alin. (2)-(4) stabilește: 
„(2) Operatorii din businessul alimentar şi operatorii din domeniul hranei pentru animale vor dispune de 
capacităţi pentru a identifica orice persoană de la care au fost aprovizionaţi cu alimente, hrană pentru 
animale, cu orice animal de la care se obţin produse alimentare sau cu orice substanţă destinată sau 
prevăzută să fie încorporată într-un aliment sau într-o hrană pentru animale. În acest scop, operatorii vor 
dispune de sisteme şi de proceduri care permit ca aceste informaţii să fie puse la dispoziţia organului de 
control abilitat, la cerere. 
(3) Operatorii din businessul alimentar şi operatorii din domeniul hranei pentru animale vor dispune de 
sisteme şi de proceduri pentru identificarea persoanelor către care au fost furnizate produsele lor. 
Aceste informaţii sînt puse la dispoziţia autorităţilor competente, la cerere. 
(4) Produsele alimentare sau hrana pentru animale care sînt puse pe piaţă ori care urmează să fie 
comercializate în Republica Moldova se etichetează ori se identifică, pentru a facilita trasabilitatea lor, 
prin documente sau informaţii adecvate, în conformitate cu cerinţele specifice.”. 
 
De asemenea, art. 18 alin. (2) prevede că Obiectivul general al Agenției este aplicarea principiului de bază 
al politicii privind siguranța alimentelor „de la fermă la consumator” asupra tuturor etapelor lanțului 
alimentar”. 
 
Menționăm că, în Republica Moldova prin Hotărârea Institutului Național de Standardizare și Metrologie 
nr. 541-ST din 29.03.2011 a adoptat standardul SM SR EN ISO 22005:2011 (Corespondent European – EN 

                                                           
10 Principiul ”One step back, one step forward” tracing requirement. 
11 Pct. 28, 29, 30, 31 din Preambulul Regulamentului (CE) nr.178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 
28 ianuarie 2002, stabilesc esența asigurării trasabilității produselor alimentare, după cum urmează: „Experiența a 
demonstrat că funcționarea pieței interne de produse alimentare și hrană pentru animale poate fi pusă în pericol în 
cazul în care este imposibil să se asigure trasabilitatea produselor alimentare și a hranei pentru animale. De aceea, 
este necesar să se stabilească un sistem cuprinzător de trasabilitate în afacerile cu produse alimentare și hrană 
pentru animale, astfel încât să se poată face retrageri orientate cu precizie și cu un scop bine determinat sau să se 
ofere informații consumatorilor sau oficialilor responsabili cu controlul, evitându-se astfel perturbări majore în 
eventualitatea apariției unor probleme în domeniul siguranței produselor alimentare. Este necesar să se ia măsuri 
pentru ca o societate având activități în domeniul produselor alimentare sau hranei pentru animale, inclusiv un 
importator, să poată identifica cel puțin societatea care a furnizat produsele alimentare, hrana pentru animale, 
animalele sau substanțele ce pot fi încorporate într-un produs alimentar sau în hrana pentru animale, pentru a se 
asigura că, în cadrul unei investigații, trasabilitatea acestora se poate face în orice etapă. Operatorii din sectorul 
alimentar sunt cel mai bine plasați pentru a concepe un sistem sigur de furnizare a produselor alimentare și pentru 
a se asigura că produsele alimentare furnizate de ei sunt sigure; astfel, ei ar trebui să aibă responsabilitatea legală 
principală pentru siguranța produselor alimentare. Cerințe similare ar trebui să se aplice și hranei pentru animale 
și operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale.”. 



 
 
 
 
ISO 22005:2007) „Trasabilitatea în lanțul alimentar. Principii generale și cerințe fundamentale pentru 
proiectarea și implementarea sistemului”. 
 
În conformitate cu Planul anual de acțiuni al ANSA pentru anul 2017, aprobat prin Ordinul Directorului 
General nr. 412 din 30 decembrie 2016, Direcția managementul laboratoarelor și evaluarea riscurilor are 
drept obiectiv permanent nr. 3 implementarea cadrului normativ privind Sistemul Rapid de Alertă pentru 
produsele alimentare și furaje la nivel central ANSA, nivel național, iar Direcția coordonarea posturilor la 
frontieră având ca obiectiv nr. 2.3 implementarea sistemului TRACES, pe parcursul anului. 
 
După cum se poate de observat, legislația RM reprezintă o reproducere fidelă a legislației Uniunii 
Europene, nefiind însă în totalitate armonizată, totuși reglementând în detaliu cerințele impuse 
importatorilor cu referire la produsele importate, astfel încât sunt instituite garanții suficiente în materia 
asigurării siguranței alimentare și trasabilității prin: (i) controale sanitar-veterinare la import; (ii) 
monitorizarea post-vămuire; (iii) adoptarea Legii nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor 
și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor care este armonizată cu capitolele I și 
II din Regulamentul (CE) nr.178/2002 din 28 ianuarie 2002; (iv) instituirea SRAAF și a sistemului TRACES. 
 
În speranța unei colaborări fructuoase pe viitor, ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea 
comentariilor şi recomandărilor adresate. 
 
Cu respect, 
 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 


