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ORDIN
mun. Chişinău

Cu privire la aprobarea
t

Metodologiei de elaborare a 

Planului de control multianual.

întru îndeplinirea prevederilor art. 26 din Legea nr. 50 din 28 martie 2013 cu 
privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind 
hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de 
bunăstare a animalelor si în conformitate cu Hotărîrea Guvernului 51 din 16
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ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor,

O R D O N :
l.Se aprobă Metodologia de elaborare a Planului de control multianual (se 

anexează);

2. Metodologia va cuprinde liniile directoare prevăzute la articolul 26 alin. 
(1) din Legea nr. 50 din 28 martie 2013, care trebuie luate în considerare la 
elaborarea planul de control multianual.

3. Şefii Direcţiilor din cadrul aparatului central ANSA se vor conduce la 
elaborarea Planului de control multianual, de Metodologia stipulată în pct.l al 
prezentului ordin;

4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia analiză, 
monitorizarea şi evaluare a politicilor publice.

Director general Gheorghe GABERI



Anexă
la Ordinul Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor nr. din / H.

Metodologiei de elaborare a Planului de control multianual
Prezenta Metodologiei de elaborare a Planului de control multianual ( în continuare 
Metodologia) transpune prevederile Deciziei Comisiei 2007/363/CE din 21 mai 
2007 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea 
planului unic de control naţional multianual integrat prevăzut de Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 138 din 30 mai 2007, p. 24.

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Metodologia cuprinde liniile directoare prevăzute la articolul 26 alin. (1) din 
Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi 
cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor ( în continuare Legea nr. 
50/2013), care trebuie luate în considerare la elaborarea planului de control 
multianual prevăzut la articolul 25 al legii menţionate („planul de control”).
2. In sensul prezentei Metodologii se aplică noţiunile din Legea nr. 113 din 18 
mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 
privind siguranţa alimentelor (în conformitate Legea nr. 113/2012) şi Legea nr.50 
/2013, şi, adiţional, se definesc următoarele noţiuni principale:
autoritatea competentă -  în sensul Legii nr.50 din 28 martie 2013 cu privire la 
controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana 
pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a 
animalelor, responsabilă pentru controalele oficiale privind hrana pentru animale şi 
produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor este 
Agenţia Naţională pentrp Siguranţa Alimentelor.

- în sensul Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor 
şi la carantina fitosanitară, responsabilă pentru controalele oficiale din domeniul 
sanatatea plantelor, (în continuare Legea nr. 228/2010) este Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Alimentelor.
plan de control - înseamnă o descriere stabilită de autoritatea competentă 
conţinând informaţii generale despre structura şi organizarea sistemelor de control 
oficiale ale acesteia;
risc - înseamnă o funcţie a probabilităţii unui efect negativ asupra sănătăţii şi 
gravitatea acelui efect determinat de un pericol;
coordonare - înseamnă orice acţiune efectuată pentru a asigura că autoritatea 
competentă îşi planifică şi pun în aplicare controalele oficiale într-o manieră 
coerentă şi consecventă pentru a contribui eficient la obiectivul/obiectivele 
comun(e) de realizare a unei puneri în aplicare eficiente a planului de control;
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lanţ de producţie - înseamnă întregul lanţ de producţie care încorporează toate 
„etapele de producţie, prelucrare şi distribuţie”, inclusiv, după caz, toate stadiile 
producţiei animale şi vegetale legate de lanţul nealimentar;
etapă de producţie - înseamnă orice etapă din lanţul de producţie a unei mărfuri, 
inclusiv importul, începând cu şi incluzând producţia primară până la şi incluzând 
prelucrarea, fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, vânzarea sau 
furnizarea către consumatorul final;
sector - înseamnă întregul lanţ de producţie a unei mărfuri sau a unui grup de 
mărfuri şi care poate implica activitatea autorităţii competente.

Capitolul II. Linii directoare privind legale pentru planul de control
multianual

Secţiuna 1. Legislaţia relevantă planului de control-multianual
3. în conformitate cu atr. 25 alin.(l) din Legea nr.50/2013, autoritatea competentă 
elaborează un plan de control muntianual integrat.
4. Planul de control multianual trebuie să acopere întreaga sferă legislativă a legii 
menţionate, inclusiv sănătatea plantelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
228/ 2010, responsabilă pentru controalele oficiale din domeniul sanatatea 
plantelor.
5. Planul de control multianual trebuie să cuprindă ţoate controalele oficiale legate 
de întreaga legislaţie relevantă şi nu doar cele legate de igiena şi siguranţa hranei 
animalelor şi a produselor alimentare.
6. Prin urmare, referitor la controalele oficiale privind hrana pentru animale şi 
produsele alimentare, planul de control multiannual trebuie să acopere întreaga 
legislaţie din domeniul hranei pentru animale şi al alimentelor, inclusiv, igiena 
hranei pentru animale şi a produselor alimentare, materialele care intră în contact 
qu produsele alimentare, organismele modificate genetic (OMG), cerinţele privind 
calitatea şi compoziţia prevăzute de legislaţia din domeniul hranei pentru animale 
şi al produselor alimentare. în legătură cu sănătatea animalelor, trebuie incluse, de 
asemenea, toate bolile şi aspectele reglementate de legislaţia din domeniul sanitar- 
veterinar.
7. Planul de control multianual trebuie să acopere toate mărfurile relevante: 
produse alimentare, hrană pentru animale şi mărfuri nealimentare care sunt şi care 
nu sunt de origine animală, inclusiv produsele secundare de origine animală, şi 
toate etapele de producţie (inclusiv, unde este cazul, importul, producţia primară, 
prelucrarea, fabricarea, până la şi incluzând depozitarea, transportul, distribuţia şi 
vânzarea sau furnizarea către consumatorul final).
8. Cu privire la sănătatea plantelor, trebuie inclus în planul de control multianual 
toate controalele prevăzute în baza Legii nr. 228 /2010, responsabilă pentru 
controalele oficiale din domeniul sanatatea plantelor.
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Secţiunea 2 Aplicarea la sănătatea plantelor
9. în descrierea sistemului de control pentru sănătatea plantelor trebuie să 

corespundă liniilor directoare prevăzute la art.25, alin.(3), lit.f), g), j) din Legea nr. 
50/2013:

- formarea personalului care desfăşoară controlul oficial;
- procedurile documentate de control;
- organizarea cooperării şi asistenţei reciproce.

10. Totodată sistemul de control pentru sănătatea plantelor trebuie să cuprindă 
informaţie cu privire la domeniul descries în Legea nr. 228/2010.

Secţiunea 3 Planul de control multianual integrat
11. Planul de control multianual integrat conţine informaţie referitoare la 
controalele oficiale la nivel naţional şi local conform legislaţiei în vigoare.
12. Autoritatea competentă trebuie să conceapă sisteme adecvate pentru 
planificarea, desfăşurarea şi coordonarea integrată a activităţilor privind planul de 
control multianual.

Secţiunea 4 Periodicitatea (durata ciclului de planificare)
13. Planul de control multianual acoperă o perioadă minimă de trei ani. Avînd în 
vedere dificultatea planificării prealabile într-un mediu în continuă evoluţie, 
perioada unui singur ciclu de planificare nu trebuie să depăşească cinci ani.
14. Nivelul de detaliu privind controalele oficiale care( poate fi prevăzut în fiecare

/V

an al planului este dictat de incertitudini şi constrîngeri. In special, obiectivele 
operaţionale pentru controalele oficiale să fie stabilite provizoriu pentru anii 
ulteriori ai planului de control multianual şi actualizate permanent în relaţie cu 
pregătirea raportului anual prevăzut art. 27 din Legea nr. 50/2013.

Capitolul III Prevederi generale pentru planul de control multianual
Secţiunea 1 Aspecte de conţinut

15. Planul de control multianual conţine informaţii generale privind structura şi 
organizarea sistemelor de controale oficiale care cuprind toate sectoarele şi toate 
stadiile lanţului de producţie a hranei pentru animale şi a produselor alimentare, 
sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor.
16. Planul de control multianual trebuie să includă informaţii cu privire la aspectele 
specifice prevăzute la articolul 25 alin. (3) lit. a)-i) din Legea nr. 50/2013.
17. Planurile de control specifice prevăzute de legislaţia în vigoare nu sunt 
înlocuite de planul de control multianual. Cu toate acestea, planul de control 
multianual trebuie să integreze planificarea şi punerea în aplicare a planurilor de 
control specifice.

Secţiunea 2 Obiectivele strategice ale planului de control multianual
18. Autoritatea competentă trebuie să conceapă obiective şi strategii adecvate 
pentru atingerea scopului, de asigurarea aplicării efective a legislaţiei privind hrana 
animalelor şi produsele alimentare şi a regulilor aplicabile la sănătatea animalelor, 
bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor. Obiectivele şi strategiile trebuie să 
formeze baza unui plan unic de control multianual integrat şi să fie expuse pe scurt 
în acesta.
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19. Strategia adoptată de către autoritatea competentă poate implica stabilirea 
priorităţii, concentrarea controalelor oficiale sau alocarea de resurse pentru 
anumite activităţi sau în anumite etape ale lanţului de producţie. In cazul acesta, 
astfel de concentrări sau priorităţi şi motivele acestora trebuie indicate în planul de 
control multianual.

Secţiunea 3 Stabilirea categoriilor de risc
20. Planul de control multianual trebuie să indice clasificarea riscurilor atribuite 
diferitelor activităţi care fac subiectul controalelor oficiale.
21. Planul de control multianual include o descriere scurtă a procesului de 
clasificare a riscurilor, folosit. Informaţiile menţionate pot contribui, la o dată 
ulterioară, la stabilirea de orientări privind identificarea priorităţilor pe bază de risc 
şi a celor mai eficiente proceduri de control oficial.

Secţiunea 4 Desemnarea autorităţii competente
22. în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2013 şi a Legii nr. 228/2010, 
autoritatea competentă responsabilă de domeniul aplicat în actele legislative 
menţionate, este Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
23. Planul de control multianual trebuie să cuprindă informaţie despre structura şi 
atribuţiile autorităţii cometente, după cum umează:

a) să descrie alocarea atribuţiilor de control şi a responsabilităţilor oficiale 
pentru întreg lanţul de producţie a hranei pentru animale şi a produselor alimentare 
şi pentru sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor;

b) să indice resursele disponibile;
c) să întocmească o listă a laboratoarelor de referinţă naţionale desemnate în 

conformitate cu art. 12 din Legea nr. 50 din 28 martie 2013.
24. Informaţiile menţionate la literele a)-c) pot fi reprezentate sub forma unor 
instituţiii integrate la nivel naţional, a autorităţii competente şi a atribuţiilor şi 
responsabilităţilor respective ale acesteia.
25. Descrierea resurselor disponibile autorităţii competente trebuie să includă 
resursele umane, dotările şi serviciile de sprijin, cum ar fi sistemele IT specializate 
şi laboratoarele, dotările şi serviciile de diagnostic, cercetare şi formare, după caz.
26. Personalul care desfăşoară controale oficiale trebuie să fie angajat pe durata 
nomală a timpului de muncă.
27. Dotările şi serviciile disponibile pot fi determinate sub raport cantitativ după 
nivelul serviciului, capacitatea laboratorului şi gama de activităţi analitice şi, dacă 
este cazul, informaţiile pot fi furnizate la nivel naţional sau regional indicând 
numărul laboratoarelor implicate.
Secţiunea 5. Organizarea generală şi gestionarea controalelor oficiale la nivel

national si local.
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28. Planul de control multianual trebuie să conţină o descriere generală a 
organizării şi a structurii autorităţii competente, la toate nivelurile. Planul de 
control multianual trebuie să descrie modul în care controalele oficiale, inclusiv 
controalele importurilor, sunt organizate şi administrate la nivel naţional şi local.
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29. Descrierea controalelor oficiale se face în temeiul legislaţiei privind produsele 
alimentare şi hrana pentru animale, a legislaţiei privind sănătatea animală, 
bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor.
30. Planul de control multianual trebuie să includă o descriere generală a:

a) organizării autorităţii competente;
b) relaţiilor ierarhice şi a reglementărilor privind raportarea;
c) reglementărilor pentru verificarea asigurării calităţii, imparţialităţii, 

consecventei si eficacităţii controalelor oficiale la toate nivelurile ;
d) atribuţiilor pentru legislaţia aplicabilă sănătăţii plantelor;
e) procedurii de desemnare a laboratoarelor pentru analiza probelor prelevate 

în timpul controalelor oficiale şi a reglementărilor pentru a asigura că laboratoarele 
de acest fel corespund şi lucrează în conformitate cu standardele naţionale şi/sau 
europene, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 50/2013;

f) organizării şi administrarea la nivel naţional şi local auditul de profil pentru 
a asigura eficienţa şi caracterul adecvat al controalelor oficiale, după cum prevede 
art. 4 alin (2) din Legea nr. 50/2013.
31. Planul de control multianual trebuie să includă o descriere a reglementărilor 
existente cu privire la:

a) activităţile de audit intern sau extern efectuat de autorităţile competente 
internaţionale;

b) luarea măsurilor adecvate în lumina rezultatelor auditului menţionat la 
litera a);

c) asigurarea controalelor menţionate la litera a) sunt supuse analizei 
independente şi că sunt efectuate într-o manieră transparentă.

Secţiunea 6 Sisteme de control aplicate diferitelor sectoare
32. La organizarea sistemelor de control oficiale se ia în considerare:

a) necesitatea de a determina natura, frecvenţa, data şi punctul controlului 
oficial, pentru a maximaliza respectarea legislaţiei privind hrana pentru animale şi 
cea privind produsele alimentare precum şi a legislaţiei privind sănătatea 
animalelor, bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor;

b) rolul stabilirii priorităţilor în determinarea echilibrului dintre atribuţii şi 
resurse;

c) planurile de control sau programele prevăzute de legislaţia în vigoare;
d) orice planuri specifice de eradicare sau de control al bolilor.

33. Planul de control multianual trebuie să descrie sistemele de control oficiale 
aplicate diferitelor domenii, în special:

a) metodele şi tehnicile de control oficiale folosite pentru monitorizarea, 
supravegherea, verificarea, auditul, inspecţia, prelevarea de probe şi analiza luînd 
în considerare prevederile art. 9 şi 11 din Legea nr.50/2013 şi locul şi momentul 
cînd sunt folosite asemenea metode si tehnici de control;

b) frecvenţa, sau după caz, criteriile pentru determinarea frecvenţei şi a naturii 
controalelor oficiale;

c) proporţiile şi funcţionarea controalelor oficiale asupra importurilor de hrană 
de animale, de produse alimentare, de animale şi produse de origine animală;
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d) modul în care sunt aplicate categoriile de risc menţionate în pct. 18 şi 19 
pentru a planifica eficient controalele oficiale;

e) modul în care reglementările privind controalele oficiale şi planurile de 
control specifice menţionate la pct. 17 sunt integrate în controalele oficiale 
aplicabile fiecărui domeniu relevant; dacă sunt implicate mai multe domenii se 
stabilesc „legături” adecvate între ele.
34. Planul de control multianual conţine informaţie privind modul de coordonare şi 
cooperare a activităţilor exercitate de către autoritătea competentă, mai ales în 
legătură cu problemele care implică acţiune de cooperare între servicii diferite din 
cadrul autorităţi competente.
35. Această informaţie trebuie să contribuie la asigurarea calităţii, a imparţialităţii, a 
consecvenţei şi a eficienţei controalelor oficiale. In special informaţii privind 
măsurile generale pentru administrarea relaţiei dintre diferite domenii la fiecare 
etapă a lanţului de producţie şi privind reglementările pentru asigurarea cooperării 
eficiente şi efective.
36. Planul de control multianual trebuie să descrie:

a) iniţiativele de formare a personalului implicat în controalele oficiale, 
precum abilităţi tehnice, supravegherea serviciilor de control, gestionarea calităţii 
şi activităţile de audit, după caz;

b) accesul la laborator şi la dotările de diagnostic;
d) administrarea şi folosirea bazelor de date comune;
e) domeniile în care coordonarea şi comunicarea între Agenţii şi alte autorităţi 

este o problemă importantă;
f) măsurile existente pentru a asigura funcţionarea efectivă a activităţilor de 

acest fel pentru omite apărea insuccesul controalelor oficiale;
g) modalitatea privins schimbul de informaţii pentru a asigura continuitatea şi 

consecvenţa controalelor oficiale şi pentru a permite sistemelor de urmărire să 
funcţioneze eficient.

Secţiunea 7 Metodele de asigurare a conformităţii cu criteriile operaţionale
37. Prezenta secţiune nu se referă la controalele oficiale privind sănătatea plantelor.
38. în special, planul de control multianual trebuie să descrie reglementările 
privind:

a) aplicarea controale oficiale adecvate şi eficiente tuturor etapelor producţiei, 
la prelucrare şi la distribuţiei de animale, de plante, produse alimentare, hrană 
pentru animale şi utilizarea hranei pentru animale;

b) personalul care efectuează controale oficiale este în afara oricărui conflict 
de interese care i-ar putea afecta obiectivitatea şi independenţa sau compromite 
judecata profesională şi pentru rezolvarea oricărui potenţial conflict de interese 
care poate apărea;

c) accesul la echipament de de laborator adecvat pentru testare şi un număr 
suficient de angajaţi calificaţi şi cu experienţă;

d) accesul la dotări şi echipamente potrivite şi întreţinute adecvat;
e) să fie respectate prevederile art. 30 al Legii nr.50/ 2013;
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f) existenţa planuri de contingenţă şi asigurarea punerii în aplicare astfel de 
planuri în caz de urgenţă;

e) operatorii din domeniul hranei pentru animale şi al produselor alimentare 
sunt obligaţi să se supună oricărei inspecţii efectuate în conformitate cu prevederile 
Legii nr.50/2013 şi să asiste personalul autorităţii competente în îndeplinirea 
atribuţiilor sale.

Secţiunea 8 Formarea personalului care efectuează controlul oficial
39. Planul de control multianual trebuie să descrie sistemele sau reglementările în 
vigoare pentru a se asigura că personalul care efectuează controale oficiale 
primeşte sau a primit instruirea prevăzută la art.5 din Legea nr. 50/2013.
40. Pentru toate domeniile, inclusiv sănătatea plantelor, planul de Control 
multianual descrie reglementările, pentru a se asigura că tot personalul care 
efectuează controale oficiale are calificările, instruirea şi competenţele necesare 
pentru a efectua asemenea controale într-o manieră eficientă.
41. Planul de control multianual trebuie să descrie în special modalitatea prin care 
sunt satisfăcute prevederile Legii nr. 228 /2010.
42. Planul de control multianual conţine reglementări privind sistemele de control 
prin care :

a) să fie identificate necesităţile de instruire pentru personalul care efectuează 
controale oficiale;

b) să fie oferită şi evaluată formarea profisională a personalului;
c) personalul să fie disponibil pentru audit şi controale.

43. Documentarea pregătirii personalului trebuie să includă evidenţa acestuia şi a 
nivelului de instruire, a numărului de zile de instruire şi a numărului de 
participanţi. Evidenţele menţionate trebuie să fie menţinute actualizate şi să fie 
disponibile pentru audit şi controale.

Secţiunea 9 Procedurile documentate de control
44. Planul de control conţine procedurile prevăzute la art. 7 şi 8 din Legea nr. 50/ 
2013.
45. Sistemele de control conţin procedure documentate uşor accesibile pentru:

a) întregul personal care efectuiază controale oficiale;
b) personalului implicat în efectuarea auditului.

46. Procedurile documentate sunt revizuite şi actualizatela în termen adecvat.
47. Autoritatea compentă deţine o listă sau un index cuprinzător al procedurilor 
documentate disponibil pentru audit şi inspecţii.
48. Planul de control multianual conţine reglementări privind evidenţa efectuării şi 
rezultatele controalelor oficiale în conformitate cu art.8 alin.(l) şi (2) din Legea nr. 
50/2013.
49. Procesele-verbale de control prevăzute în art. 8 din legea menţinaltă trebuie să 
fie uşor accesibile pentru:

a) întregul personal care efectuiază controalele oficiale;
b) personalului implicat în efectuarea auditului.
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Secţiuna 10 Organizarea şi funţionarea planurilor de contingenţă
50. Prezenta secţiune se aplică în special planurilor de contingenţă menţionate în 
legislaţia în vigoare, cum ar fi:

a) Reglementările referitoare la măsurile necesare pentru controlul pestei 
porcine clasice;

b) Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 25 august 2014 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a febrei aftoase;

c) Hotărîrea Guvernului nr. 1374 din 20 decembrie 2016 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a 
unor boli la animale şi măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a 
porcului.
51. Planul de control multiannual trebuie:

a) să indice fiecare dintre domenii pentru care există planuri de contingenţă 
specifice;

d) să indice sfera de aplicare a fiecărui plan de contingenţă de acest fel;
c) să indice autoritatea competentă responsabilă pentru pregătirea şi 

menţinerea planului de contingenţe;
d) să descrie sistemele sau reglementările existente pentru a extinderea 

planurilor de contingenţă şi pentru formarea adecvată în legătură cu punerea lor în 
aplicare.
52. Informaţia data în caz de necessitate poate fi explimată în formă de 
organigrame, tabele sau un alt format uşor de prezentat.

Secţiunea 11 Ajustarea planului de control
53. în temeiul art. 25 alin.(4) din Legea nr. 50/2013 Planul de control multianual 
se ajustează pe parcursul aplicării acestuia.
54. Modificările se fac independenţă de anumiţi factori:

a) modificările operate în legislaţie;
b) apariţia unor boli sau a alte riscuri pentru sănătate;
c) schimbări semnificative în structura, administrarea sau funcţionarea 

autorităţii competente;
d) rezultatul controalelor oficiale efectuate;
e) rezultatul auditului extern în diferite domenii;
f) orce modificare a prezentei Medotologii;.
g) rezutatele cercetărilor ştiinţifice;

55. Modificările operate trebuie reflectate şi în raportul anual menţionatla art.27 
din Legea nr. 50/2013
56. Planul de control multuanual trebuie să descrie:

a) procesul de revizuire a funcţionării planului de control, care ar trebui să 
aibă loc anual ca şi contribuţie la raportul anual privind punerea în aplicare a 
planului de control multianual;

b) modul în care se va integra în acest proces rezultatul auditului efectuat de 
serviciul de audit de profil a autorităţii competente.
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Capitolul IV Linii directoare privind formatul planului de control multianual
57. Pentru a avea o abordare consecventă şi cuprinzătoare a organizării şi a punerii 
în aplicare a controalelor oficiale, planul de control multianual integrat trebuie să 
fie prezentat în conformitate cu următorul format.

Secţiunea 1 Titlul
58. Plan de control multianual integrat prezentat de ... (numele ţării) pentru 
perioada de la ... pînă la ... (perioada de valabilitate a planului).

Secţiunea 2 Punctul de contact9

59. Punct de contact: (poate fi o unitate sau un birou al unei administraţii anume şi 
nu neapărat o persoană oficială anume):___________________________________
Adresă:
E-mail:
Telefon:
Fax:

Secţiunea 3 Conţinutul planului
60. Planul de control multianual trebuie să includă:

1 Obiective strategice;
2 Desemnarea autorităţii competente, laboratoarelor de referinţă, 

organului de control;
3 Organizarea şi gestionarea controalelor oficiale;
4 Planurile de contingenţă;
5 Reglementări privind auditul efectuat de autoritatea competentă;
6 Măsuri pentru asigurarea conformităţii cu prevederile Legii nr. 

50/2013;
7 Mesurile pentru ajustarea planului de control.

Secţiunea 4 Punctele componente ale planului

1. Obiective strategice:
a) Obiective generale;
b) Obiective strategi ce1 2 pentru fiecare sector
62. Se enumeră obiectivele strategice, de exemplu:
Obiectivul 1
Obiectivul 2 
Obiectivul 3 etc.
2. Desemnarea autorităţii competente, laboratoarelor de referinţă, organului 
de control
63. Se desemnează autoritatea competentă (desemnarea, structura şi organizarea la 
nivel naţional):

a) domeniilor de competenţă;
b) modalitatea de raportare şi de comunicare.

64. Se pot folosi grafice de organizare sau tabele pentru a descrie structura, 
responsabilităţile, modalităţile de raportare şi de comunicare etc.
65. Laboratorul de referinţă naţional şi laboratoarele oficiale:

ii



a) descrierea sistemelelor de control al calităţii sau de gestionare aplicate în 
laborator national de referinţă;

b) descrierea mecanismului pentru planificarea şi efectuarea testelor de 
progres/circulare şi pentru programul testelor de progres/circulare pe parcursul 
duratei planului de control, după caz;

c) desemnarea mecanismului pentru a asigura că laboratorul de referinţă 
naţional desemnat este în conformitate cu art. 12 al Legii Nr. 50/ 2013.
3. Organizarea şi gestionarea controalelor oficiale
66. Compartimentul “Organizarea şi gestionarea controalelor” conţine informaţie 
din Cap. III, secţiunile: 1,3,5,6,7,9 şi 9 ale prezentei Metodologii.
67. Se completează cu indormaţia privind:

a) organizarea internă şi structura în termeni generali;
b) resursele umane disponibile în scopul efectuării controalelor oficiale;
c) echipament, dotări de laborator, infrastructură, alte resurse;

68. In caz de necesutate informaţia poate fi separată în dependenţă de domenii: 
produse alimentare/hrană pentru animale/sănătatea animală/bunăstarea 
animalelor/sănătatea plantelor).
69. Compartimentul “Laboratoare” (altele decât laboratorul naţionalde referinţă) 
se completează cu informaţie referitoare la:

a) metoda de desemnare a laboratoarelor;
b) asigurarea că sunt îndeplinite cerinţele care se aplică laboratorele oficiale. 

70.Sistemele de control pe domeniu trebuie să conţină informaţie privind:
a) metodele de control şi tehnicile folosite şi locul şi momentul cînd sunt 

aplicate;
b) priorităţile de control, alocarea resurselor şi modul în care se leagă de 

clasificarea riscurilor;
c) verificarea reglementărilor planificate, inclusiv reglementări privind 

raportarea;
d) reglementări privind aplicarea legislaţiei orizontale în diferite domenii;
e) modul în care planurile de control sau programele specifice prevăzute de 

legislaţia în vigoare sunt integrate în sistemele de control asupra domeniilor 
relevante ca exemplul:

- Sistemul de control privind legislaţia din domeniul produselor alimentare;
- Sistemul de control privind legislaţia din domeniul hranei pentru animale;
- Sistemul de control privind legislaţia din domeniul sănătăţii animale;
- Sistemul de control privind legislaţia din domeniul bunăstării animalelor;
- Sistemul de control privind legislaţia din domeniul sănătăţii plantelor.

71. în legătură cu sistemele de control menţionate trebuie să fie coordonarea dintre 
domeniile abordate.
72. Reglementări privind instrurea personalului trebuiue să fie:

a) identificate necesităţile de instruire;
b) prevăzută aplicarea planului de instruire;
c) evidenţa şi elaluarea instruirii.
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4. Planurile de contingenţă
73. Planul de control multiannual trebuie să conţină informaţie conform secţiunei 
10, Cap. III din prezenta Metodologie.
74. Informaţia din prezentul compartiment trebuie să se refere la domeniile pentru 
care sunt prevăzute planuri de contingenţă;
5. Reglementări privind auditul efectuat de autoritatea competentă
75. Prezentul compartiment trebuie să includă informaţie privind auditul intern sau 
extern efectuat de autorităţile competente internaţionale, inclusiv frecvenţa şi 
natura auditului.
76. Auditul trebuie să fie petrecut într-o manieră independentă şi transparentă.
6. Măsuri pentru asigurarea conformităţii cu prevederile Legii nr. 50/2013;
77. Acest compartiment trebuie să conţină informaţie din secţiunile 7 şi 9 din Cap. 
III ale prezentei Metodologii, prevederile date nu se referă la sănătatea' plantelor.
78. Compartimentul trebuie să conţină informaţie privind:

a) imparţialitatea, calitatea şi consecvenţa controalelor oficiale;
b) personalul trebuie să fie în afara oricărui conflict de interese;
c) capacitatea de laborator adecvată;
d) număr suficient de angajaţi cu experienţă şi calificare adecvată;
e) dotare şi echipament adecvate;
f) măsuri de constrîngere adecvate;
g) metode de cooperare dintre operatorii economici din domeniul produselor 

alimentare şi al hranei pentru animale şi autoritatea competentă.
h.) procedurile documentate; 
i) procesele -  verbale, rapoarte.

7 Mesurile pentru ajustarea planului de control.
79. Prezentul compartiment conţine informaţie cu privire la procesul de revizuire a 
planului de control multiannual, prevăzut în secţiunea 11, Cap. III a prezentei 
Medotologii.

Capitolul 5 Linii directoare asupra sferii de aplicare a planului de control
multiannual.

80. Planul de control multiannual trebuie să cuprindă toate controalele oficiale la 
care se referă Legea nr. 50/2013.
81. Prevederile legislaţiei în vigoare trebuie să se refere la domeniile din anexa nr.l 
a prezentei Metodologii.
82. Nu este necesar ca planul de control multiannual să conţină o listă completă a 
tuturor aspectelor legislative relevante.
83. In pregătirea planului de control naţional ar trebui luate în considerare atât 
cerinţele legislaţiei în vigoare, cît şi ale măsurilor de implementare.
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Anexa nr. 1 
la Metodologia de elaborare a 

Planului de control multianual.

Reglementările privind controalele oficiale trebuie să reflecte domeniile descrise în 
prevederile Legii nr. 50/2013.

LEGISLAŢIA PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ INCLUDE TEMATICA:
Animale vii Acvacultură

Bovine
Ecvidee
Ovine şi caprine 
Porcine
Păsări si ouă destinate incubaţiei

9 9

Animale de companie
Altele, de exemplu animale sălbatice

Material seminal, ovule şi embrioniBovine
Ecvidee
Ovine şi caprine 
Porcine

Bolile animalelor Măsuri de control ’
- boli specifice
- generale

Eradicarea si monitorizarea
9

Sistemul de notificare privind bolile animalelor 
ANIMO/TRACES
Mobilitatea animalelor si trasabilitatea

9

Laboratoare comunitare de referinţă
Subproduse animale
Identificarea animalelor Bovine

Ecvidee
Ovine şi caprine 
Porcine
Animale de companie

Controlul importurilor Toate categoriile de mai sus, după caz
LEGISLAŢIA PRIVIND BUNĂSTAREA ANIMALELOR INCLUDE

TEMATICA:
Bunăstarea la fermă
Bunăstarea pe durata transportului
Bunăstarea la sacrificare
LEGISLAŢIA PRIVIND SĂNĂTATEA PLANTELOR INCLUDE TEMATICA:
Organisme dăunătoare (în sensul Legii Măsuri de control prevăzute de Legea 
m\ 228 din 23 septembrie 2010)_______ nr. 22# septembrie 2010_____
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LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI AL HRANEI 
PENTRU ANIMALE INCLUDE TEMATICA:

Legislaţie generală în domeniul 
produselor alimentare şi al hranei 
pentru animale

Responsabilităţile operatorilor şi proceduri
Controale oficiale
Trasabilitate
Sistemul de alertă rapidă
Controalele importurilor

Igienă (toate produsele alimentare) Igiena produselor alimentare:
- producţia primară;
- prelucrarea; i
- fabricarea;
- depozitarea;
- distribuţia;
- transportul;
- vînzarea cu amănuntul 
Prelevarea de probe şi analiza 
Desemnarea unităţilor

Siguranţa biologică Salmonella şi infecţiile provocate de 
produse alimentare
Igiena produselor alimentare (alimente de 
origine animală):
- came/produse/preparate din came etc. 
(inclusiv came de pasăre);
- carne/produse/preparate din vînat etc.;
- lapte şi produse lactate;
- ouă şi produse din ouă;
- produse din peşte/pescăreşti;
- acvacultură;
- moluşte bivalve;
- alte produse
EST (encefalopatii spongiforme 
transmisibile)
Produse secundare animale (aspect legat de 
asemenea de sănătatea animalelor)

Siguranţa chimică Aditivi alimentari 
Arome alimentare 
Produsele alimentare noi 
Contaminanţi 
Reziduuri:
- produse medicamentoase;
- pesticide.
Hormoni/substanţe interzise în produse de
origine animală
Prelevarea de probe şi analiza

15

•%



Materialele care intră în contact cu 
produsele alimentare

Laboratoare de referinţă Laboratoare pentru analiză chimică şi 
biologică

Biotehnologie Produse alimentare şi hrană pentru animale 
MG (modificate genetic)
Plante şi seminţe MG (modificate genetic

Nutriţia animalelor Materiale pentru hrana animalelor 
Etichetarea hranei pentru animale 
Anumite produse folosite în nutriţia 
animalelor -  „Bioproteine” .
Aditivi la hrana pentru animale 
Furaje combinate (inclusiv hrana pentru 
animalele de companie)
Furaje pentru animale cu obiective
nutriţionale specifice
Hrană pentru animale cu adaos de
medicamente
Substanţe nedorite
Metode de prelevare de probe şi de analiză
Substanţe interzise
Igiena hranei pentru animale

*
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