
Raport privind controalele oficiale efectuate pe parcursul semestrului 
I al anului 2021 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor prezintă datele privind 
efectuarea controalelor oficiale pentru semestrul I al anului 2021, pe domeniile 
sale de competență. 

Conform Planului anual al controalelor de stat asupra activității de 
întreprinzător, aprobat prin Ordinul ANSA nr. 405 din 17 noiembrie 2020, și 
Planul anual al controalelor asupra obiectelor, unităților și deținătorilor de animale 
care nu practică activitatea de întreprinzător,  aprobat prin Ordinul ANSA nr. 446 
din 11.12.2020, numărul controalelor planificate pentru semestru I al anului 2021 
constituie 9 085 controale, dintre care 6 308 controale încluse în SIA RSC și 2 
777 controale asupra activității de întreprinzător care nu se regăsesc în RSUD.          

În semestrul I, în baza Planului anual al controalelor de stat asupra activității 
de întreprinzător au fost efectuate 8 020 controale planificate și 3 526 controale 
inopinate (în baza petițiilor, sesizărilor, autosesizărilor) și au fost eliberate 24 963 
acte permisive (autorizatii de functionare, pentru mijloace de transport, certificate 
pentru produse agroalimentare).  

In procesul de desfasurare a Controalelor oficiale au fost identificate 
neconformități pe domeniile de competență: (sanitar-veterinar și zootehnie, 
fitosanitar și protecția plantelor, siguranța și calitatea alimentelor, producerea și 
circulația vinului și a produselor alcoolice). 

 
N/o Domeniul  Neconformități depistate Recomandări oferite 
1. Domeniul  siguranța 

și calitatea 
alimentelor/ 
protecția 
consumatorului în 
domeniul alimentar 

- comercializarea produselor 
alimentare cu termenul de 
valabilitate expirat; 
- lipsa marcării pe ambalaj; 
- încălcarea cerințelor de igienă; 
- neafişarea la loc vizibil a 
informaţiei pentru consumatori; 
- lipsa registrelor pentru evidenţa 
temperaturilor în spaţii; 
- lipsa controlului medical şi 
instruirii igienice a personalului 
angajat; 
- nerespectarea și intersectarea 
fluxului tehnologic; 

-verificarea frecventă a 
termenului de valabilitate a  
produselor comercializate;  
-aplicarea marcării pe ambalaj; 
-respectarea cerințelor de 
igienă; 
-afișarea în loc vizibil a 
informației pentru 
consummator; 
-menținerea registrelor pentru 
evidența temperaturii în spații; 
-organizarea instruirii pentru 
personalul angajat și a 
controlului medical de rutină; 
-respectarea fluxului 
tehnologic; 
-aplicarea principiului 
trasabilității si implementarea 



- neasigurarea principiului de 
trasabilitate; 
- lipsa indicatorilor de preț; 
- lipsa actelor de proveniența și 
certificatelor de calitate pentru 
produsele comercializate; 
- nerespectarea vecinătății 
produselor. 

 
 
 

unui sistem de trasabilitate a 
produselor; 
- aplicarea indicatorilor de preț 
în loc vizibil; 
- plasare în rețeaua de comerț a 
produselor agroalimentare 
însoțite de acte de proveniență; 
-respectarea vecinătății 
produselor. 

Domeniul  siguranța 
și calitatea 
alimentelor/unități 
de 
producere/procesare 
a produselor 

- Lipsa planului de autocontrol 
sau neexecutarea autocontrolului 
în conformitate cu HG 221/2009 
privind criteriile microbiologice; 
- nerespectarea condițiilor 
privind recepția și livrarea 
materiei prime, 
etichetate/marcate 
corespunzătoare a produselor 
alimentare; 
- nerespectarea parametrilor 
principali în spațiile de 
produsecere a unităților de 
producere /procesare /tranșare; 
- lipsa echipamentului de lucru; 
- utilizarea deșeurilor în 
producere contrar Legii 
129/2019; 
- lipsa vestiarelor pentru personal 
sau amenajarea incorectă a 
zonelor după principiul alb – 
negru; 
- lipsa controlului medical al 
angajaților; 
- igienă necorespunzătoare în 
spațiile de producere, lipsa 
investigațiilor la testele de 
sanitație privind calitatea 
dezinfecției; 

-Elaborarea planurilor de 
autocontrol pentru siguranța și 
calitatea produselor; 
-aplicarea condițiilor de igienă 
la recepția materiei 
prime/asigurarea etichetării și 
marcării corespunzătoate a 
produselor alimentare; 
- instalarea echipamentelor de 
masurare și înregistrarea  
parametrilor în spații de 
producere /procesare /tranșare; 
-asigurarea personalului 
angajat cu echipament de 
protecție; 
-respectarea cerințelor de 
producere a produselor 
alimentare respectând cerințele 
față de materia primă utilizată; 
-amenajarea și dotarea 
vestiarelor respectând 
principiul separării hainelor ce 
sunt folosite în afara spațiilor 
de producere; 
-asigurarea accesului în spațiile 
de producere a angajaților  ce 
dispun de control medical de 
rutină; 
-respectarea cerințelor de 
igienă în spațiile de producere, 



-lipsa în cadrul unităților de 
producere a procedurilor bazate 
pe principiile HACCP; 
- prelevări incorecte a probelor în 
cadrul autocontrolului; 
- plasarea pe piață, expunerea 
pentru comercializare sau 
depozitarea produselor perisabile 
fără indicarea datei-limită de 
consum sau ulterior acestei date; 
-desfăsurarea activității în lipsa 
Autorizației sanitar-veterinare de  
funcționare; 
-neexecutarea prescripțiilor. 
 

elaborarea planului de 
autocontrol privind verificarea 
aplicării masurilor de igienizare 
în spații de producere; 
-elaborarea și implementarea 
procedurilor bazate pe 
principiile HACCP; 
-asigurarea aplicării marcării 
produselor la plasarea pe piață; 
-asigurarea că unitatea 
dispunde de acte ce permit 
desfășurarea genului de 
activitate; 
-respectarea și îndeplinirea 
prescripțiilor și recomandărilor  
inspectorilor ANSA. 

2. Domeniul sanitar-
veterinar si 
zootehnie 

-Neidentificarea animalelor; 
-nerespectarea cerințelor de 
bunăstare la întreținerea 
animaleor; 
-nerespectarea cerințelor de 
biosecuritate; 
-nerespectarea sau neaplicarea 
planului de autocontrol privind 
sanatatea animalelor; 
-nerespectarea condițiilor pentru 
păstrarea preparatelor de uz 
veterinar; 
-nu se verifică calitatea apei; 
-personal neinstruit; 
-neetichetarea furajelor și a 
premixurilor plasate pe piață; 
-în unități nu sunt elaborate și 
aplicate procedure bazate pe 
principiile HACCP; 
-lipsesc înregistrări referitor la 
măsurile DDD aplicate; 
-în spațiile de producere a 
furajelor nu sunt instalate aparate 
de măsurare a parametrilor și nu 
sunt înregistrări; 

-Asigurarea identificării, 
înregistrării animaleor; 
-respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor; 
-aplicarea și respectarea 
ceințelor de biosecuritate; 
-elaborarea și aplicarea 
planului de autocontrol pentru 
sănătatea animalelor; 
-păstrarea preparatelor de uz 
veterinar în locuri special 
amenajate care nu permit 
accesul liber decăt pentru 
persoanele autorizate; 
-asigurarea verificării calității 
apei potabile pentru animale; 
-asigurarea instruirii 
personalului care îngrijește 
animalele; 
-etichetarea furajelor și a 
premixurilor plasate pe piață; 
-elaborarea și aplicarea 
procedurilor bazate pe 
principiile HACCP; 
-aplicarea măsurilor DDD și 
asigurarea înregistrărilor a 
măsurilor aplicate; 



-nu sunt înregistrări privind 
eliberarea medicamentelor în 
baza de prescripții; 
  

-asigurarea dotării spațiilor de 
producere a furajelor cu aparate 
de măsurare și înregistrarea 
acestora în registru; 
-asigurarea eliberării 
preparatelor de uz veterinary în 
baza prescripțiilor; 

3. Domeniul 
fitosanitar și 
protecția plantelor 

-Nu sunt completate Registrele de 
evidență a PUFF;  
-nu sunt înregistrări în Registrul 
de evidență a importului și 
stocării și comercializării PUFF; 
-regitrele de evidență nu sunt 
înregistrate la STSA; 
-neaplicarea planurilor de 
autocontrol; 
-neaplicarea masurilor de 
tratamente fitosanitare; 
 

-Asigurarea înregistrărilor în 
Registrele de evidență a PUFF; 
-asigurarea înregistrărilor în 
Registrul de evidență a 
importului și stocării și 
comercializării PUFF; 
-asigurarea înregistrării 
Registrelor de evidență la 
STSA în aria de acoperile unde 
își desfășoara activitatea 
operatorul economic; 
-elaborarea și aplicarea 
planurilor de autocontrol în 
domeniul fitosanitar/protecția 
plantelor și a semințelor; 
-aplicarea măsurilor de tartare a 
plantelor conform planului 
tratamentelor fitosanitare; 
 
 

4.  Domeniul 
producerea și 
circulația vinului și 
a produselor 
alcoolice 

-Aparatele de măsurare a 
paramentrilor în spații de 
producere nu sunt verificate; 
-plasarea pe piață a băuturilor 
alcoolice în lipsa certificatelor ce 
atestă calitatea și inofensivitatea 
produselor. 

-Asigurarea verificării 
metrologice a aparatelor de 
măsurare și verificare a 
parametrilor în spațiile de 
producere; 
-asigurarea loturilor de băuturi 
alcoolice cu certificate ce atestă 
calitatea și inofensivitatea 
băuturilor alcoolice. 

 
În timpul controalelor efectuate de inspectorii ANSA, pe parcursul 

semestrului I, au fost întocmite 1664 de procese verbale cu privire la 
contravenție și au fost întocmite 21 de planuri de remediere anexă la procesele-
verbale cu privire la contravenție. 
 Cele, mai dese articolele ale codului contravențional aplicate la întocmirea 
procesului verbal de contravenție: 196 al. 9), 10) , art. 80 al. 2), 81, 344, art. 



196/10 (punerea pe piață a produselor neconforme), art. 196/9 (desfășurarea 
activității sanitar-veterinare neautorizate ori fără certificate sanitar veterinare), art. 
80/2 (încălcarea regulilor sanitare). 

 

Totodata, prezentăm un exemplu a încălcărilor depistate în timpul 
controlului oficial planificat efectuat de către inspectorii STSA Orhei la o unitate 
de comerț din or. Orhei, unde au fost depistate o serie de neconformități: condiții 
de igienă necorespunzătoare, produse alimentare cu termen de valabilitate expirat 
și fără acte ce atestă siguranța și calitatea acestora. Inspectorii au dispus retragerea 
din comerț 178 kg produse alimentare improprii consumului uman, care au fost 
nimicite de către operatorul economic din domeniul alimentar. Operatorul 
economic din domeniul alimentar a fost sancționat conform Codului 
Contravențional al RM. 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 







 

 

 
 


