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Legislația națională în domeniul Protecției plantelor

 Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară;

 HG nr. 356 din 31.05.2012 privind aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 

din 23.09.2019 cu privire la protecția plantelor și la carantină fitosanitară;

 HG nr. 557 din 22.07.2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în

scopul recunoașterii zonelor protejate din R. Moldova și a Normei de circulație a anumitor plante, 

produse vegetale sau a unor obiecte printr-o zonă protejată;

 HG nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni

introducerea și răspândirea în R. Moldova a unor organisme dăunătoare;

 Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

 Legea 160 din 22-07-2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;

 HG 90 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate 

de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi la Nomenclatorul serviciilor prestate de 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;



Monitorizare fitosanitară – proces oficial, în desfăşurare, de verificare a gradului de

răspîndire a organismelor dăunătoare, antagoniştilor lor fireşti, precum şi a

intensităţii de dezvoltare a acestora şi a întinderii daunelor provocate de ei;

Monitorizarea fitosanitară se realizează prin:

a) efectuarea de observări sistematice asupra fazelor fenologice ale culturilor agricole

în raport cu stadiile de dezvoltare a dăunătorilor şi a bolilor, asupra caracteristicii calitative a 

populaţiei dăunătorilor, precum şi efectuarea cercetărilor de traseu;

b) detectarea focarelor în scopul combaterii şi prevenirii diseminării organismelor

dăunătoare;

c) acumularea şi sistematizarea datelor informative de monitorizare a răspîndirii

organismelor dăunătoare în scopul elaborării unui pronostic al dezvoltării acestora;

d) determinarea arealului şi a zonelor de răspîndire şi de nocivitate a dăunătorilor şi a 

bolilor culturilor agricole;

e) prognoza fazelor de dezvoltare a organismelor dăunătoare în baza datelor meteo;

f) avertizarea oportună a deţinătorilor de terenuri privind apariţia organismului

dăunător şi termenele de efectuare a măsurilor fitosanitare;



Sarcinile de bază ale funcției: 

• Efectuarea supravegherii fitosanitare asupra dezvoltării plantelor şi organismelor

nocive, care se manifestă la culturile agricole şi flora spontană, precum şi protecţia

acestora, cu raza de activitate în limitele teritoriale ale raionului în care își desfășoară

activitatea;

• Verificarea realizării de către beneficiarii funciari, indiferent de subordonarea şi tipul lor

de proprietate, a măsurilor de protecţie a plantelor şi lichidarea organismelor

periculoase;

• Comunicarea publicului despre realizarea supravegherii fitosanitare a plantelor,

organismelor nocive, precum şi despre măsurile de combatere a acestor organisme;

• Structurarea datelor rezultate din procesul de monitorizare şi supraveghere fitosanitară,

şi remiterea acestora Direcției Protecția plantelor;



• Deplasarea inspectorului în diferite direcţii a raionului în scopul efectuării 

cercetărilor la  cultura anumită: numărul deplasărilor- 2-3, distanţa – de la 3 pînă 

la 20 km

• Efectuarea  cercetărilor în scopul depistării şi răspîndirii obiectului nociv

(numărul probelor - 10-30; utilizarea instrumentelor speciale- fileul, lupa, hîrleţ)

• Generalizarea datelor acumulate (stabilirea numărului mediu de dăunatori sau 

gradului de dezvoltare a bolilor şi procentul     răspîndirii a lor)

• Întocmirea buletinului de avertizare

• Difuzarea buletinului de avertizare

Acțiunile necesare pentru întocmirea şi difuzarea buletinului de 

avertizare











Conform Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 90 din 11.02.2019 

NOMENCLATORUL

serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și tarifele 

acestora

Difuzarea gratuită a buletinelor de avertizare contravine HG 

90, astfel atrage după sine aplicarea sancțiunilor !!!



Principii de bază de aplicare a tarifului 

EXEMPLU DE APLICARE A TARIFULUI LA O CULTURĂ PENTRU UN PRODUCĂTOR:

Cultura Măr  rapăn 17 lei 

 făinare  17 lei 

 arsura bacteriană  17 lei 

 păduchele verde  17 lei 

 acarienii pomicoli (mai-iunie)  17 lei

 păduchele din San-Jose (soiuri medii)  17 lei 

 gărgăriţa mugurilor la măr  17 lei 

 gărgăriţa florilor de măr  17 lei 

 viermele merelor  17 lei

 murine  17 lei

Denumirea 

obiectului 

nociv 

Fenofa

za

Taxa 

percepută

Rapăn

Înainte 

de 

înflorit

17x3=

51 lei

Făinare

Gărgărițe



51 lei !!!



?







?







Regulile 

de bază 

ce stau 

la 

completa

rea și 

difuzarea 

unui 

buletin

Completarea OBLIGATORIE a tuturor câmpurilor, sau, în 

cazul în care că acest câmp nu este relevant – indicarea 

acestui fapt.

Indicarea destinatarului buletinului de avertizare (agentului 

economic, primăriei, etc). Dat fiind faptul că este percepută 

plată de la buletin, acesta trebuie să fie personalizat.

Aplicați semnătura și, după caz ștampila subdiviziunii.

Perceperea plății pentru fiecare obiect dăunător.



Registrul de evidență a buletinelor eliberate

Nr. d/o
Nr. buletinului de 

avertizare
Data difuzării

Denumirea 

gospodăriei

Suma percepută, 

lei
Notă





Denumirea raionului Nr. De buletine difuzate Suma, lei

Edineţ 11 187

Donduşeni 10 170

Rîşcani 22 374

Drochia 18 306

Soroca 17 289

Floreşti 3 51

Şoldăneşti 2 34

Călăraşi 15 255

Ialoveni 3 51

mun. Chişinău 10 170

Leova 11 187

Cimişlia 16 272

Căuşeni 3 51

Cantemir 8 136

Comrat 3 51

Ştefan Vodă 19 323

Taraclia 5 85

C. Lunga 5 85



Vă mulţumesc pentru 

atenţie!!!


