
PENTRU EXPORT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

CERINȚE 
SANITAR - VETERINARE



Informații pentru IMM-uri în domenii precum 
accesul la finanțare, instruire de calitate 
și domenii cum ar fi exportul și importul din UE:

EU4Business
www.eu4business.md/dcfta

Pentru mai multe informații:

Proiectul “Vizibilitate și Comunicare pentru
AA/DCFTA”
Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1, oficiul 224,
MD-2033 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (+373) 22 250 633
e-mail: dcfta.moldova@weglobal.org

Informații specifice sectoarelor economice 
și produselor privind tarifele, cerințele de producere, 
acorduri preferențiale, cotele și statisticile pentru 
exportul către statele membre ale UE:

Trade Help Desk (Biroul de asistență pentru comerț)
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Informații utile despre UE:

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Str. Kogălniceanu nr. 12
MD 2001 Chișinău, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 505210 Fax: (+373 22) 272622

Delegation-Moldova@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en

Această publicație este produsă în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare 
la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA) 

în cadrul programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană” 
EuropeAid/137988/DH/SER/MD

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu poate fi atribuit Uniunii Europene.
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Managementul calității și siguranței alimentelor sunt 
subiecte de bază pe piața europeană. Conform normelor 
europene, categoria de produse animale cuprinde carnea, 
produsele din carne, mierea, alte produsele apicole, laptele, 
produsele lactate, ouăle și produsele de pește.

Odată cu Semnarea Acordului de Asociere dintre Uniunea 
Europeană și Republica Moldova, producătorii din țara 
noastră au dreptul de a exporta, pentru moment, miere, icre 
și praf de ouă. 

Dacă sunteți producător de asemenea produse și doriți ca 
marfa dumneavoastră să ajungă pe rafturile consumatorilor 
din Uniunea Europeană, atunci aveți nevoie să îndepliniți 
câteva criterii și să urmați niște pași.

În primul rând trebuie să vă aliniați la rigorile și standardele 
Uniunii Europene în ceea ce ține de producerea, ambalarea, 
păstrarea și transportarea acestor produse. La acest capitol 
este necesară respectarea normelor de igienă, a standardelor 
de pre și post preparare a produsului  și implementarea 
sistemelor de management al siguranței alimentelor.

Iată pașii pe care trebuie să-i urmați:

INTRODUCERE



1
PASUL 

OBȚINEREA 
AUTORIZAȚIEI 
SANITAR 
VETERINARE
Pentru a avea acces pe piața Uniunii Europene, producătorii 
au nevoie să obțină Autorizație sanitar veterinară pentru 
unitățile de producere și procesare a produselor. Pentru 
aceasta, aveți nevoie să depuneți o cerere pentru autorizarea 
unității (se afișează Anexa 1), unde se indică fiecare activitate 
pentru care se solicită autorizație, însoțită de documentele 
suplimentare în copie și în original:

a) certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii;
b) titlul de proprietate sau contractul pentru folosința 

spațiului;
c) actul de angajare a medicilor veterinari de liberă practică

Toate aceste documente se depun la Subdiviziunea 
teritorială pentru siguranța alimentelor în a cărei rază se 
află unitatea de producere. Autorizația sanitar-veterinară 
se eliberează într-un termen ce nu va depăși 20 de zile din 
data depunerii cererii de către solicitant.

Pentru orice modificări ulterioare ale procesului tehnologic, 
pentru modernizarea, extinderea ori schimbarea profilului 
de activitate se impune solicitarea eliberării de noi autorizații 
sanitar-veterinare de funcționare.



2
PASUL 

ELABORAREA 
PLANURILOR 
DE AUTOCONTROL
LA UNITATE
Acestea prevăd efectuarea prelevărilor de probe și testarea 
în laboratoare acreditate pentru a determina criteriile 
microbiologice, reziduuri, de sanitație, și implică directa 
conlucrare cu Autoritatea Competentă (adică Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor) prin efectuarea 
controalelor oficiale în vederea asigurării plasării pe piață, 
către consumatorul final a unor produse sigure și inofensive.



3
PASUL 

ASIGURAREA 
UNUI SISTEM 
DE TRASABILITATE
A PRODUSELOR
Sistemul de trasabilitate a produselor dumneavoastră, 
conform principiului „de la fermă la furculiță”. poate fi 
implementat atât electronic cât și pe suport de hârtie prin 
ținerea evidențelor pentru toate produsele intrate (materia 
primă sau materiale auxiliare) și a produselor finite livrate 
de la unitate către consumatorul final sau către alte unități 
de procesare a produselor.



4
PASUL ETICHETAREA 

CORESPUNZĂTOARE
În spațiul Uniunii Europene se acordă o atenție sporită 
etichetării produselor alimentare. Asigurați-vă că produsul 
dumneavoastră respectă prevederile de etichetare valabile 
în spațiul UE. 



Pentru a exporta un produs alimentar de origine 
animală pe piața Uniunii Europene (miere în 
cazul nostru), țara și producătorul  trebuie să 
fie incluse în lista cu drept de export, acest 
lucru este ușor de verificat https://webgate.
ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_
listsPerCountry_en.htm . 

Dacă produsul este acceptat pentru export, 
se pregătește lotul destinat exportului, iar 
la Subdiviziunea teritorială pentru siguranța 
alimentelor în a cărei rază se află unitatea, se 

CERTIFICAREA 
PRODUSELOR ALIMENTARE 
DE ORIGINE ANIMALĂ

depune o cerere pentru a obține Certificatul 
veterinar corespunzător (se afișează Anexa 2).

Certificatul este eliberat în termen ce nu 
depășește 10 zile de la data recepționării cererii. 
Datele certificatului se introduc în sistemul 
TRACES.

Operațiunile de import/export ale produselor 
alimentare pot fi efectuate numai dacă s-a 
făcut o notificare prealabilă prin sistemul 
informațional TRACES cu cel puțin 24 de ore 
înainte de operațiunea de import/export.

Procedura de import/export se face în baza 
originalelor Certificatelor emise. Exportul sau 

importul produselor se face prin posturi vamale 
desemnate.

Datorită Acordului de Liber Schimb Aprofundat 
și Cuprinzător (DCFTA), procedurile de import/
export se desfășoară conform standardelor 
acceptate în Uniunea Europeană. Intră pe EU 
Trade Help Desk  http://trade.ec.europa.eu/
tradehelp/ pentru a afla detalii suplimentare 
legate de cerințele de export pentru miere sau 
produse de origine vegetală în orice țară din 
Uniunea Europeană. 



                    
                    

                    
                    

                    
                    

       

  
Agentul economic______________________________________  

Sediul ______________________________________________ 

Telefon/fax __________________________________________  

Data, luna, anul depunerii cererii __________________________  

  
  CERERE 

subdiviziunii teritoriale pentru siguranţa alimentelor 

__________________________________________________________  

  
Subsemnatul ______________________________, în calitate de

__________________________________, domiciliat în localitatea 

____________________ str.____________________ nr._______, rog să mi 

se elibereze autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare pentru unitatea 

_______________________________ cu următoarele activităţi:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  
Anexez:  

a) copia de pe certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii;  

b) copia de pe titlul de proprietate/contractul încheiat pentru arenda spaţiului;  

c) copia de pe actul de angajare a medicului veterinar (în cazul unităţilor care 

asigură asistenţa veterinară, care produc, depozitează, comercializează 

produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar şi în cazul unităţilor de 

industrializare a cărnii şi a laptelui, specificate în anexa nr.6 la Legea nr.221-

XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară);  

d) schema tehnică a unităţii, cu indicarea, după caz, a procesului tehnologic. 

  
 
  

Reprezentantul  

legal al agentului economic 

  
 
        L.Ş. 

___________ 

(semnătura) 

 
________________ 

(numele, prenumele) 

ANEXA 1 ANEXA 2



Ministerul Economiei și Infrastructurii
str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Chișinău, Republica Moldova, MD-2033

e-mail: mineconcom@mei.gov.md
Tel: (+373 22) 25 05 35

Comerțul cu țările UE: (+373 22) 25 06 23, 
25 06 37, 25 05 54
www.mei.gov.md

Agenția de Investiții din Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 

(sediul Poșta Moldovei)
Chișinău, Republica Moldova, MD-2012

Tel: (+373 22) 27 36 54
Fax: (+373 22) 22 43 10

www.invest.gov.md

Organizația pentru 
Dezvoltarea Sectorului ÎMM

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3 
(sediul Poșta Moldovei)

Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Tel: (+ 373 22) 29 57 41
Fax: (+ 373 22) 29 57 97

e-mail: office@odimm.md
www.odimm.md

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 63
Chișinău, Republica Moldova, MD-2009
Tel/Fax: (+ 373 22) 29 47 30
e-mail: info@ansa.gov.md
www.ansa.gov.md

BENEFICIARI AI PROIECTULUI

INSTITUȚIE PARTENERĂ


