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                                                          SUMAR   EXECUTIV  

         

       Acest raport descrie rezultatul unui audit efectuat de Serviciul audit de profil în perioada de 

26.06.17- 21.07.17 . Obiectivul acestui audit  a fost de a evalua punerea în aplicare a dispozițiilor 

naționale, actelor normative interne cu care ANSA controlează bazinele acvatice și 

comercializarea peștelui viu. 

       Raportul concluzionează că ANSA nu  dispune de un sistem oficial de control adecvat și 

eficient care acoperă produsele pescărești. Acest sistem de control nu permite, în general ca  

Autoritatea competentă/ANSA să furnizeze garanții adecvate cu privire la sănătatea și siguranța 

peștelui viu din bazinele acvatice. Este necesară consolidarea sistemului de control în vigoare. 

        La 26/06/17 a avut loc ședința de deschidere în cadrul Directei supravegherea unităților de 

producere a alimentelor de origine animală, unde echipa de audit a confirmat obiectivele 

auditului și traseul auditului și au fost solicitate informații suplimentare necesare pentru 

finalizarea auditului în condiții satisfăcătoare. 

         În rezultatul misiunii de audit au fost formulate constatări ale situaţiei existente, care 

afectează mai mult sau mai puţin considerabil conformitatea procesului auditat, şi au fost 

înaintate recomandări. Acestea necesită o reacţie de supraveghere şi implementare cât mai 

curând posibilă. 

         Raportul conține recomandări adresate ANSA și STSA, având ca obiectiv rectificarea 

lacunelor identificate și îmbunătățirea sistemului de control oficial în domeniul siguranța peștelui 

viu. 

Obiectivul principal al auditului a fost acela de a evalua controalele oficiale 

organizate și efectuate de către ANSA/STSA, referitor la sistemul de control în domeniul 

creșterii, transportării, certificării și  realizării peștelui viu, în cadrul stabilit prin Legea 50 

/2013, Legea nr.  221/2007, alte acte legislative din domeniu și ordine interne ale ANSA.  

Pentru îndeplinirea acestor obiective, itinerariul auditului a inclus următoarele etape: 
Reuniuni /Vizite  Observații  

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

(nivel central) 

Reuniune de deschidere /închidere 

STSA  Audit la fața locului – 7 STSA (Anenii Noi, 

Ialoveni, Dubăsari, Fălești, Drochia, Ștefan Vodă 

și Căușeni)  

Unitate de creștere pește  1 (Fălești) 

Piață agroalimentară 4 piețe (Drochia, Căușeni, Ștefan Vodă, Fălești) 

 

Temeiul juridic: Acest audit a fost efectuat în temeiul Legii Nr. 50 din 28.03.2013 art. 

4 (2)  cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind 

hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătatea și de bunăstare a 

animalelor.  

Context: Acest audit de evaluare al sistemului de control oficial al siguranței  peștelui 

viu este efectuat pentru prima dată în cadrul ANSA (nivel central și teritorial). 

 



3 
 

CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII: 

  1. Autoritatea competentă 

- O prezentare a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor poate fi găsită pe pagina web 

www.ansa.gov.md. Doua Direcții din cadrul ANSA (aparatul central) sunt responsabile de 

supravegherea  domeniului sănătatea și siguranța peștelui viu: Direcția Supraveghere sanitar-

veterinară și Direcția Supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine animală.  

- În STSA nu sunt clar divizate responsabilitățile, referitor la care secție efectuează controlul 

bazinelor acvatice și cine eliberează certificate sanitar-veterinare pentru peștele viu. 

- În ansamblu, aproximativ 428 de persoane sunt angajate pentru sistemul de control oficial care 

include și controlul condițiilor de creștere și realizare a peștelui viu. La nivel central 2 persoane 

sunt angajate în Serviciul supravegherea unităților de producere pește, miere și produse apicole 

și 426 persoane angajate sunt la nivel de STSA atât din siguranța alimentelor, cât și pentru 

sănătatea animală. În total sunt 85 de funcții vacante pe segmentul sanitar veterinar și siguranța 

alimentelor.`ANSA se confruntă cu criză de personal. 

- Echipei de audit i-a fost prezentat o listă cu bazine acvatice înregistrate (924) inclusiv 132 

bazine acvatice autorizate sanitar-veterinar cu genul de activitate înmulțirea și comercializarea 

peștelui. Aceste date sunt la data de 01/04/16 si au fost oferite de Direcția supraveghere sanitar - 

veterinară. La nivel de ANSA nu este consolidată o listă unică a bazinelor acvatice/iazurilor. 

Direcțiile din cadrul ANSA și STSA prezintă date diferite ce ține nr. de unități din acest 

domeniu. 

2. Legislația și ordine interne 

- În conformitate cu secț. 2, HG nr. 239/2009 condiții referitor la autorizarea bazinelor acvatice, 

ANSA trebuie să înregistreze următoarele date: (denumirea și adresa exploatației, numărul de 

înregistrare, amplasarea geografică, obiectivul, tipul, speciile crescute, informația la zi privind 

statutul sanitar). Aceste condiții stipulate de legislație nu se respectă în totalitate de către STSA. 

- Ordinul ANSA nr. 332 din 28/10/16 cu privire la eliberarea certificatelor sanitar-veterinare 

pentru peștele viu și proaspăt refrigerat se îndeplinește cu abateri în STSA vizitate.   

- Ordinul ANSA nr. 10 din 11/01/17 cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și 

supraveghere în domeniul siguranței alimentelor pentru anul 2017, este plasat pe pagina web al 

ANSA, însă nu se accesează și anexele la acest ordin, nu se deschid. Din acest motiv inspectorii 

din cadrul STSA nu cunosc frecvența verificărilor oficiale a siguranței produsului/ prelevărilor 

de probe în cadrul acestui Program referitoare la bazinele piscicole care livrează pește pentru 

consum uman.  

3.Instruiri 

- La nivel ANSA nu au avut loc cursuri de formare/instruiri privind controalele referitor la 

sănătatea și siguranța peștelui viu și produsele din pește, certificarea sanitar-veterinară a 

acestora. 

http://www.ansa.gov.md/
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- Nu toți membrii personalului din cadrul STSA întâlniți cu echipa de audit își îndeplinesc 

sarcinile pe acest domeniu în mod competent și consecvent privind controlul bazinelor acvatice, 

certificarea sanitar-veterinară, cunoașterea legislației. 

- În cadrul ANSA nivel central nu este editat material informativ, ilustrativ, pe acest segment nici 

pe igiena peștelui, nici privind prevenirea și răspândirea bolilor la peste și nici pe speciile de 

pești crescute în bazinele acvatice din RM. STSA nu are informație pe acest domeniul. 

4. Proceduri de control 

- Pagina web ANSA oferă acces la acte juridice, însă instrucțiuni, proceduri, diferite liste de 

verificare pentru a fi utilizate de către inspectori pentru controlul oficial pe domeniul piscicol  nu 

sunt elaborate și puse la dispoziția inspectorilor. Conform Legii 131 art.5  (2) Controlul se 

desfășoară doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și 

obiectul de control în cauză. Lista de verificare poate fi aplicată doar în cazul în care este 

aprobată, conform rigorilor stabilite de Guvern și prezenta lege, prin actul normativ al autorității 

publice centrale cu competențe în domeniul de control, la propunerea organului de control 

corespunzător și în urma consultărilor publice. Lista de verificare aprobată este publicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina electronică a organului de control. 

- Este elaborată o procedură PS (D02/1F) 01/07 Procedură specifică privind verificarea 

respectării normelor tehnologice a exploatațiilor piscicole și de acvacultură, însă ia a fost regăsită 

doar în raionul Anenii Noi. 

- Există cerințe generale, că bazinele acvatice se inspectează o dată sau de  două ori în an, în 

dependență de risc. Conform Legii 131 art 5. (1) Controlul se inițiază doar în urma analizei și 

evaluării riscurilor. Efortul și timpul alocat controlului, precum și metoda de control aplicată 

trebuie să fie proporționale nivelului de risc stabilit.   La nivel ANSA nu este o clasificare a 

unităților cu risc scăzut, mediu și ridicat. Nu sunt documentate corespunzător numărul de 

neconformități la bazinele acvatice, piețele și gheretele de comercializare a peștelui viu. Nu este 

un istoric al neconformităților și aceasta nu se răsfrânge asupra numărului inspecțiilor și acest 

număr nu se reflectă în Planul anual de control. În unele STSA în planurile de control, nu sunt 

incluse controlul bazinelor acvatice/iazurilor. 

- La analiza controalelor efectuate în acest sector s-a constatat că controalele sunt documentate 

necorespunzător, iar documentele și actele necesare nu sunt furnizate agenților economici din 

sectorul producerii și comercializării peștelui viu.  

- De către ANSA nu au fost elaborate instrucțiuni de eșantionare sau proceduri referitor la 

prelevarea probelor de apă din bazinele acvatice și a peștelui viu. 

5. Laboratorul 

- Pentru monitorizarea peștelui și a apei prin examene de laborator este responsabil Centrul 

Republican de Diagnostică Veterinară cu filialele sale. Laboratorul CRDV și filialele lui, pe 

domeniul sănătatea animală, nu sunt acreditate. 

- Echipa de audit a vizitat o filială a laboratorului CRDV din raionul Drochia. Laboratorul acesta 

face analize la apă (bacterii colliforme, NTG și la paraziți la solicitare - indici caracteristici 
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pentru apa potabilă), iar peștele se examinează la (pseudomonoze – la fitofag, aeromonoze – la 

carp, caras și la cestodoze), pe când legislația națională prevede un control al apei și la alți indici 

cum ar fi: (pH, bioxidul de carbon, oxigenul solubil, amoniacul solubil și a.). 

- Probele de pește în cele mai dese cazuri se transportă la laborator fără a fi întocmite procese 

verbale de prelevare.  

- Nu se respectă graficul de prelevarea probelor de pește viu, pentru investigații de laborator, 

care ar trebui să se petreacă semestrial (în lunile martie-aprilie și august-septembrie) 

- Majoritatea dosarelor ale bazinelor acvatice autorizate examinate în cadrul auditului nu au 

inclus și rapoarte de încercări referitor rezultatul examenului peștelui și apei. 

- Acorduri bilaterale între ANSA și alte laboratoare acreditate referitor la testarea apei din bazine 

acvatice nu sunt. 

6. Constatări în timpul auditului propriu-zis. 

Ialoveni: 

1. Șeful secției sănătatea animalelor care răspunde de autorizarea bazinelor acvatice din 

raion a ieșit în concediul cu o zi înainte de desfășurare ca misiunii de audit, deși ordinul 

privind auditul dat a fost cunoscut cu 14 zile înainte.  

2. Inspectorul dat a luat mașina de serviciul acasă pe termen de 30 de zile. Pe când in 

această STSA este doar un automobil de tip Niva, pentru efectuarea controalelor. Alți 

inspectori au menționat faptul ca nu au cu ce  se deplasa în controale.  

3. Echipa de audit a vizitat o gheretă de comercializare a peștelui viu din piața r-lui Ialoveni. 

În acest magazin nu am găsit nici un act de control întocmit de inspectorii STSA. Deși 

vânzătorul a menționat că șefa secției siguranța alimentelor, când vine în control ia câte 

un pește pentru examen de laborator. Ultimul certificat sanitar-veterinar pentru peștele 

viu comercializat în aceasta ghereta a fost eliberat pe data de 16.06.2017. Vizita a fost 

efectuată la data de 04.07.2017. 

4. Echipei de audit în cadrul STSA la analiza documentelor i sa pus la dispoziție doar 2 

dosare pe bazinele acvatice, așa cum prevede ordinul ANSA nr. 332/2016. Nu se 

cunoaște situația reală și câte bazine acvatice / iazuri sunt în raion. Aceste dosare nu sunt 

complete și nu conțin referatul tehnic, fișe de evaluare, acte de populare.  

5. S-a dovedit ca din cele 14 bazine autorizate doar 4 au fost inspectate. Lipsesc analizele la 

apă, și la pestele viu. Nu este registrul probelor prelevate, lipsesc procesele verbale de 

prelevare a probelor. Nu se cunoaște cine trebuie să preleveze probele și cine să elibereze 

certificate. Practic aceste bazine sunt împărțite pentru control între seful secției sănătatea 

animalelor și șefa secției siguranța alimentelor, care nu întocmesc documente 

confirmative.  

6. Autorizațiile eliberate pe bazinele acvatice din raion și care au fost puse la dispoziție 

echipei de audit sunt eliberate cu abateri. Autorizațiile pe  transport  nu a fost puse la 

dispoziția echipei de audit, deoarece cum au menționat inspectorii din secția sănătatea 

animalelor toată documentația este închisă în safeu, dar cheia e la persoana ieșită în 

concediul.  
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7. Peștele viu este certificat de către șeful interimar al STSA, pentru care se eliberează 

certificatele sanitar-veterinare F1 pentru pește viu. În aceste certificate nu este indicat 

numărul transportului auto cu care este transportat peștele, data de populare a bazinului 

acvatic. Buletinul de analiză descris în certificatul F1 eliberat în luna mai este din luna 

noiembrie 2016.  

8. Planul de control nu este/ nu a fost prezentat echipei de audit . După cum sa menționat de 

către inspectori, ,,ceva este dar pe domeniul pește viu nu este nimic”.  

9. Persistă o neglijență față de documentația întocmită ce poate avea ca risc pierderea 

documentelor și certificatelor.   

Dubăsari: 

1. Piețe autorizate sau unități de comercializare a peștelui în acest raion nu sunt.  De 

asemenea inspectorul responsabil a menționat că nu este nici un iaz /bazin acvatic în 

acest raion.  Este o unitate pe malul stâng al Nistrului (Transnistria) însă el nu este 

autorizat de STSA Dubăsari, deși inspectorii cunosc faptul că peștele se transportă  în R. 

Moldova fără documente.  Nu colaborează cu ei și nici nu au efectuat un control deși 

proprietarii acestui bazin au fost la STSA cu interes de a se autoriza. 

2. Este cunoscut și tolerat de către inspectorii STSA Dubăsari faptul că peștele prins în r. 

Nistru  ajunge în Chișinău la piață și la unele restaurante fără documente. Careva măsuri 

de prevenire nu au fost întreprinse deși inspectorul are telefonul persoanelor care încarcă 

pește  la Dubăsari și îl transportă în Chișinău.  

3. Careva documente pe acest segment (pește viu) lipsesc, certificate forma F1 si F 2 nu se 

eliberează. Transport autorizat pentru pește nu este.  

Fălești:  

1.  Echipei de audit  i s-a pus la dispoziție lista cu bazinele acvatice autorizate. Din 25 de 

dosare în STSA au fost de găsit doar 8. La explicația inspectorilor s-a menționat că 

celelalte dosare au fost prezentate la aparatul central conform dispoziției ANSA în luna 

octombrie 2016. Dosarele înapoi nu au fost cerute. De acea la fața locului echipa de audit 

nu a avut posibilitate de a analiza toate dosarele. La cele existente dosarele sunt 

incomplecte lipsind actele de control, actele de populare a bazinelor, rezultatele 

încercărilor de laborator la apă și pește viu etc.  

2. Echipa de audit s-a deplasat la piața autorizată unde se vinde pește viu. Medicul oficial 

din piața eliberează bonuri de expertiză la pește,  în unele cazuri și fără certificate sanitar-

veterinare.  Punctul de vânzare a peștelui viu în cadrul pieții corespunde normelor 

sanitar-veterinare. Vânzătorul a prezentat certificatul – sanitar veterinar pentru lotul de 

pește existent. 

3. În loc de proces verbal de prelevare a probelor – peștele viu se transmite la laborator cu 

foaia de însoțire a materialului patologic recoltat.  

4. Membrii echipei de audit s-au întâlnit cu un reprezentant al unei gospodării piscicole din 

or. Fălești. Doamna nu a putut prezenta vre-un act de control îndeplinit de inspector și 

nici delegații nici semnături că inspectorii au fost la control.  Reprezentantul gospodăriei 

piscicole a menționat că este de acord să întocmească registrele necesare însă nu cunoaște 

care. Inspectorii de asemenea nu cunosc ce registre trebuie să dețină un proprietar al 

bazinului acvatic. 
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5. În planul de control al STSA Fălești sunt incluse 37 de controale ale bazinelor acvatice. 4 

din ele nu activează sunt desecate. Numărul controalelor este de 33 cea ce nu corespunde 

cu lista bazinelor acvatice autorizate ( 25) .  

Ștefan Vodă 

1. În cadrul STSA Ștefan-Vodă sunt autorizate 14 bazine acvatice cu genul de activitate 

reproducerea și comercializarea peștelui. Echipei de audit nu i s-a prezentat  planul 

controlului oficial la bazinele acvatice pentru anul 2017, adică bazinele acvatice nu sunt 

incluse în planul de control. 

2. Inspectorii în timpul controlului oficial la bazinele acvatice nu verifică registrele agenților 

economici, referitor la circuitul (intrarea și ieșirea din fermele de acvacultură), 

mortalitatea, rezultatul programului de supraveghere, sursa de apă pentru transportarea 

peștelui și locul de eliminare a apelor, înregistrarea bolilor.  

3. În cele mai multe cazuri se eliberează actul de control din oficiu fără efectuarea propriu 

zisă (de facto) a controlului, inspecției bazinului acvatic. Motivul expus fiind insuficiența 

personalului din cadrul STSA Ștefan-Vodă.  

4. În cadrul STSA Ștefan-Vodă, sunt păstrate dosare separate pe fiecare gospodărie 

piscicolă, conform Ordinului ANSA nr.332 din 28 octombrie 2016. Unele dosare nu sunt 

complete lipsind actul de populare a gospodăriei piscicole cu indicarea speciei de pește, 

întocmit de agentul economic și certificatul sanitar veterinar F1 eliberat pentru puiet de 

pește sau copia autorizației sanitar veterinare pentru mijloacele de transport. 

5. În raionul Ștefan Vodă bazinele acvatice sunt autorizate după 3 metode:  

1. Se întocmește Act de control; 

2. Se întocmește referat tehnic; 

3. Nu se întocmește nimic. 

6. Au fost depistate câteva cazuri în care medicii veterinari din laborator de la piață au 

admis în comerț pentru consum uman prin eliberarea bonului de expertiză a peștelui viu 

în baza lipsei certificatelor veterinare F1, și pentru peștele proaspăt refrigerat în baza 

lipsei certificatului sanitar veterinar F2. 

7. Nu la toate bazinele acvatice se efectuează semestrial (în lunile martie-aprilie și august-

septembrie) investigații de laborator a peștelui la Centru Republican de Diagnostică 

Veterinară. 

8. Inspectorii din cadrul STSA Ștefan-Vodă nu au dat dovadă de cunoaștere Procedurii 

specifice privind verificarea respectării normelor tehnologice a exploatațiilor piscicole și 

de acvacultură. De asemenea procedura dată nici nu a fost regăsită în cadrul 

subdiviziunii. 

9. În lipsa unei procedurii specifice privind controlul oficial a bazinelor acvatice, inspectorii 

nu sunt bine informații ce și cum să verifice în cadrul controlului oficial la bazinele 

acvatice. 

10. În unele acte de control, prescripții nu sunt stipulați termenii concreți de înlăturarea 

neconformităților depistate. Nu în toate cazurile se respectă termenul de recontrol. 
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Căușeni 

 

1. În cadrul STSA Căușeni sunt autorizate 4 bazine acvatice cu genul de activitate 

reproducerea și comercializarea peștelui și 3 bazine acvatice autorizate din partea stângă 

a Nistrului.  

2. În cadrul pieței STSA Căușeni a fost vizitată o unitate de comercializarea peștelui viu în 

cadrul căruia echipei de audit i-a fost prezentate dovezi de efectuarea controlului oficial 

prin prezentarea actelor de control. Starea sanitară a unității de comercializare fiind una 

satisfăcătoare. Expertiza sanitar-veterinară a peștelui viu se efectuează de medicul 

veterinar oficial al pieții, cu eliberarea bonului de expertiză pentru fiecare lot. Nu toate 

loturile de pește sunt însoțite de Certificat sanitar-veterinar F1, motivând faptul că 

proprietarul magazinului deține iaz autorizat de STSA Căușeni și comercializează doar 

peste din acest iaz. 

3. În cadrul STSA Căușeni, sunt păstrate dosare separate pe fiecare gospodărie piscicolă, 

conform Ordinului ANSA nr.332 din 28 octombrie 2016. Unele dosare nu sunt complete 

lipsind actul de populare a gospodăriei piscicole cu indicarea speciei de pește, întocmit de 

agentul economic și certificatul sanitar veterinar F1 eliberat pentru puiet de pește sau 

copia autorizației sanitar veterinare pentru mijloacele de transport. 

4. Echipei de audit nu i s-a prezentat  planul controlului oficial la bazinelor acvatice pentru 

anul 2017. 

5. Inspectorii din cadrul STSA Căușeni nu au dat dovadă de cunoaștere Procedurii specifice 

privind verificarea respectării normelor tehnologice a exploatațiilor piscicole și de 

acvacultură. De asemenea procedura dată nici nu a fost regăsită în cadrul subdiviziunii. 

6. În urma examinării cotoarelor Certificatelor sanitar-veterinare F1 și F2 eliberate pentru 

pește viu și pește refrigerat s-a depistat că în perioada februarie-martie 2017 s-a eliberat 

Certificate F1 și F2 pentru o cantitate de aproximativ 90 tone de pește proaspăt și 

refrigerat, care provine din două bazine acvatice autorizate de STSA Căușeni din r. 

Slobozia (partea stângă a Nistrului), dar nu dețin acte de populare a gospodăriilor 

piscicole, ceea ce contravine p. 1.3. al Ordinului 332/2016. 

Drochia 

1. În cadrul STSA Drochia sunt autorizate 10 bazine acvatice cu genul de activitate 

reproducerea și comercializarea peștelui, 4 gherete pentru realizarea peștelui, însă nici 

una nu activează la momentul auditului și nu au fost verificate din acest motiv, 1 hală 

pentru realizarea peștelui în cadrul pieței și 1 unitate de transport. Echipei de audit i-a 

fost prezentat  planul controlului oficial la bazinelor acvatice pentru anul 2017. 

2. Inspectorii în timpul controlului oficial a bazinele acvatice nu verifică registrele agenților 

economici, referitor la circuitul (intrarea și ieșirea din fermele de acvacultură), 

mortalitatea, rezultatul programului de supraveghere.  

3. Actele de control îndeplinite în timpul verificării bazinelor acvatice se îndeplinesc de 

către inspectorii de la sănătatea animală, fără a fi incluse cu ce a fost prelucrat peștele, 

registrele care au fost verificate și a. Au fost prescrise câteva recomandări în Actul de 

control fără să fie dată o Prescripție. Au fost dați termeni neclari pentru lichidarea 

neconformităților (ex: urgent). Echipa de audit nu a găsit Acte de recontrol.  
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4. În cadrul STSA Drochia, sunt păstrate dosare separate pe fiecare gospodărie piscicolă, 

conform Ordinului ANSA nr.332 din 28 octombrie 2016. Unele dosare nu sunt complete 

lipsind actul de populare a gospodăriei piscicole cu indicarea speciei de pește. 

 

5. Nu se efectuează semestrial (în lunile martie-aprilie și august-septembrie) investigații de 

laborator a peștelui la Centru Republican de Diagnostică Veterinară. Peștele este prelevat 

de către agentul economic și adus la laboratorul din Drochia fără proces verbal de 

prelevare. În perioada anului 2017, bazinele acvatice au fost inspectate în perioada 28 

iunie - 05 iulie, în perioada începerii auditului. Serviciul Audit de profil apreciază pozitiv 

această tendință.  

6. Nu în toate cazurile peștele din bazinele acvatice este transportat spre realizare cu 

automobil autorizat.  

7. În laboratorul din piață se petrece expertiza peștelui viu. Peștele realizat în cadrul pieței 

este certificat sanitar-veterinar. Certificatele la rândul său sunt eliberate pentru peștele din 

bazinele acvatice la care au rapoarte de încercări pentru apă și pește. Toate certificatele 

sanitar-veterinare sunt înregistrate în registrul din cadrul pieței. 

8. Inspectorii din cadrul STSA nu au dat dovadă de cunoașterea Procedurii specifice privind 

verificarea respectării normelor tehnologice a exploatațiilor piscicole și de acvacultură. 

Această procedură nu a fost regăsită în cadrul secției sănătatea animală. 

9. În lipsa unei procedurii specifice privind controlul oficial a bazinelor acvatice, inspectorii 

nu cunosc ce și cum trebuie să verifice în cadrul controlului oficial la bazinele acvatice. 

Anenii Noi 

1. În cadrul STSA Anenii Noi sunt autorizate 9 bazine acvatice cu genul de activitate 

reproducerea și comercializarea peștelui dintre care activează numai 2 unități și 1 unitate 

de transport. Echipei de audit i-a fost prezentat  Planul controlului oficial la bazinelor 

acvatice pentru anul 2017. 

2. Inspectorii în timpul controlului oficial a bazinele acvatice nu verifică registrele agenților 

economici, referitor la circuitul (intrarea și ieșirea din fermele de acvacultură), 

mortalitatea, rezultatul programului de supraveghere.  

3. Actele de control îndeplinite în timpul verificării bazinelor acvatice se întocmesc de către 

șeful secției sănătatea animală. În Act sunt prescrise și recomandările. În același timp nu 

se indică ce registre sunt duse de către agenții economici, Echipa de audit nu a găsit Acte 

de recontrol.  

4. În cadrul STSA Anenii Noi, sunt păstrate dosare separate pe fiecare gospodărie piscicolă, 

conform Ordinului ANSA nr.332 din 28 octombrie 2016. Unele dosare nu sunt complete 

lipsind actul de populare a gospodăriei piscicole cu indicarea speciei de pește, buletinului 

de analiză pentru apă. 

5. Peștele realizat în cadrul pieței este certificat sanitar-veterinar cu formularul F 2, care se 

eliberează pe 24 ore, pentru pește viu, ce contravine p. 1.1 din ordinul nr. 332/2016. În 
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certificat lipsește nr. transportului care transportă peștele. Peștele la piață se 

comercializează de 2 ori pe săptămână, cel târziu până la orele 12 00.  

6. În lipsa unei procedurii specifice privind controlul oficial a bazinelor acvatice, inspectorii 

nu cunosc ce și cum trebuie să verifice în cadrul controlului oficial la bazinele acvatice. 

 

CONCLUZIE GENERALĂ: 

 

ANSA nu are pus în aplicare  un sistem de control adecvat și eficient care să acopere 

domeniul sănătatea și siguranța peștelui viu.  Sistemul de control existent nu permite ca 

ANSA să ofere garanții adecvate cu privire la îndeplinirea cerințelor legislației naționale și 

a dispozițiilor, ordinilor interne privind siguranța peștelui viu.  

ANSA nu are stabilită o rețea de laboratoare adecvată pentru îndeplinirea funcțiilor 

oficiale și analize de control referitor la bazinele acvatice și peștele viu.  

Nu este bine stabilit, prin proceduri specifice/ instrucțiuni/fișe de evaluare modul de 

efectuare a controalelor oficiale, modul de prelevare a probelor oficiale a apei și peștelui 

viu din bazinele acvatice autorizate să crească pește pentru comercializare. 

Nu este stabilită o cerință unică pentru toate bazinele acvatice referitor la 

îndeplinirea uniformă a registrelor care trebuie să fie verificate de către inspectorii din 

cadrul STSA. 

RECOMANDĂRI: 

1. Direcțiile aparatului central responsabile de acest domeniul vor organiza și vor asigura 

formarea profesională a inspectorilor STSA privind controalele oficiale pe domeniul 

sănătate/ siguranța peștelui viu în conformitate cu Legea 50/2013;  

 

2. Direcțiile aparatului central vor asigura elaborarea procedurilor/ instrucțiunilor de 

control/listelor de verificare cu informație necesară pentru exercitarea controalelor 

oficiale în acest domeniul, în conformitate cu Legea nr. 131/2012. 

 

3. ANSA nivel central și teritorial vor revizui/ actualiza lista unităților autorizate sanitar-

veterinar la nivel STSA și nivel central a bazinelor acvatice înregistrate și autorizate 

pentru a asigura o evidență adecvată a unităților din acest domeniul.   

 

4.  STSA să asigure autorizarea sanitar-veterinară a bazinelor acvatice în conformitate cu 

legislația în vigoare și cu ordinul ANSA nr. 332/2016  și îndeplinirea corespunzătoare a 

documentației. 

 

5. Toate STSA vor elibera certificatele sanitar-veterinare în conformitate cu cerințele  

ordinului ANSA nr. 158/2013 și ord. 332 /2016. De stabilit care formular al certificatului 

sanitar-veterinar este eliberat pentru peștele viu F1 sau F2, în cazul când peștele este 

transportat spre realizare pentru consum uman. 
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6. STSA va asigura îndeplinirea Proceselor-verbale de control la fiecare control efectuat. Să 

se îndeplinească toate documentele necesare caligrafic, fără corectări. Să se respecte o 

continuitate a controalelor efectuate și să efectueze recontroalele în termenii stabiliți. 

 

7. În timpul controlului oficial la bazinele acvatice inspectorii ANSA să atenționeze la 

verificarea procentajului de mortalitate a peștelui, înregistrarea bolilor, tratamentul și 

produsele farmaceutice utilizate în tratament, rezultatul programului de supraveghere. 

 

8. În cadrul STSA dosarele existente pe fiecare gospodărie piscicolă să fie completate cu 

actul de populare și certificatul sanitar veterinar F1 eliberat pentru puiet de pește. 

 

9. STSA vor include în planurile de control și bazinele acvatice și vor asigura controlul 

bazinelor acvatice semestrial (în lunile martie-aprilie și august-septembrie) pentru a 

corespunde cu perioada de prelevarea probelor pentru investigații de laborator a peștelui 

la CRDV. 

 

10.  ANSA va asigura inspectorii din cadrul STSA cu echipament necesar pentru verificarea 

bazinelor acvatice și prelevarea probelor de pește și apă. 

 

11. ANSA va elabora și asigura toate STSA cu material demonstrativ/informativ și ilustrativ 

referitor la speciile de pește, bolile lor și tratamentul necesar pentru aceste boli.  

 

 

 

      Serviciul Audit de profil  

 

         31.07.2017 


