Nr.

Titlul
Proiectului/
Proiectul
TWINNING
„Suport
pentru
Agenția
Națională
pentru
Siguranța
Alimentelor”

1.

Donator
UE/ Comisia
Europeană

Țara/
implementa
tor
Consorţiul:
Serviciul
Alimentar și
Veterinar de
Stat al
Republicii
Lituania,
Serviciul
Alimentar și
Veterinar al
Republicii
Letonia și
Consiliul
Suedez al
Agriculturii

PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ
implementate în domeniul siguranței alimentelor – decembrie 2018
Principalele componente/
obiective
Obiectivul general al
proiectului este de a spori
potențialul comercial și de
export al lanțului
agroindustrial în Republica
Moldova în conformitate cu
standardele UE și cerințele
tehnice ale Zona de Liber
Schimb Aprofundat și
Cuprinzător (DCFTA).

Beneficiar
ANSA

Buget
200 000
000 Euro

Perioada
2016 - 2018

Baza legală

Realizări

Contractul
Twinning MD
12 ENPI AG 01
16 CRIS No.
2016/380-418

Realizări:
• Au fost elaborate 66
tabele de corespondentă
privind
actele
UE
transpuse în legislația
Republicii Moldova;
• Elaborate 10 proceduri
operaționale;
• 2 instruiri petrecute cu
inspectorii veterinari și
fitosanitari de la frontieră;
• elaborate 12 proiecte de
acte legislative;
• 4 vizite de studiu
efectuate în Lituania și
Letonia (5-11 august 2018
la
tema
Controalele
oficiale
bazate
pe
evaluarea riscurilor și
implementarea Planurilor
de contingență);
• Organizat
seminarul
privind
“Trasabilitatea
cărnii și a produselor din
carne la toate etapele de
producere” (18 mai 2018,
Chișinău) ;
• Organizat
seminarul
privind
Implementarea
HACCP în sectoarele
laptelui și a furajelor
laptelui, 10 mai 2018,
Chișinău
(inspectori,
sectorul
privat
și
academia);
• 2 exerciții de simulare
organizate (AI și PPA).

Proiectul
„Îmbunătățir
ea siguranței
alimentare în
Republica
Moldova”

2.

Ministerul
Federal al
Germaniei
pentru
Cooperare și
Dezvoltare
Economică
(BMZ)

Germania,
Agenția
Germană de
Cooperare
Internațional
ă (GIZ)

Suport Agenției Naționale
pentru Siguranța Alimentelor
în elaborarea și implementarea
procedurilor pentru controlul
oficial al produselor
alimentare de origine animală
de-a lungul întregului lanț de
producere și în conformitate
cu Acordul de Asociere
Republica Moldova-Uniunea
Europeană.
Domeniile de abordare ale
proiectului:
• Dezvoltarea procedurilor
standard de operare în
conformitate cu principiile
ISO 17020;
• Formarea și calificarea
profesională a inspectorilor;
• Asigurarea calității prin
audituri interne;
• Implementarea
recomandărilor UE;
• Îmbunătățirea capacităților
Agenției de coordonare a
donatorilor din cadrul ANSA.

ANSA

1
300 000
Euro

2015 – iunie
2018
(finisat)

Acordul dintre
Guvernul
Republicii
Moldova și
Guvernul
Republicii
Federale
Germania
privind
cooperarea
pentru
dezvoltare,
semnat la 10
iulie 2014 la
Berlin și
ratificat prin
Legea nr.58 din
9 aprilie 2015.
Protocolul de
negociere a
guvernelor din
17 iunie 2014
între Guvernul
Republicii
Federale
Germania și
Guvernul
Republicii
Republica
Moldova
Acordul de
implementare
pentru
Proiectele de
Cooperare
Tehnică semnat
la 23 noiembrie
2015 între
ANSA și GIZ

Principalele realizări:
• 26 proceduri
operaționale elaborate și /
sau revizuite;
• 19 proceduri
operaționale aprobate;
• Organizarea instruirilor
privind implementarea
procedurilor operaționale
elaborate – 144
participanți;
• Elaborarea a 3 Planuri
de biosecuritate pentru 3
companii;
• Desfășurarea a 2
monitorizari a planurilor
de modernizare a
întreprinderilor;
• Efectuarea unui studiu
de vizită în Germania la
care au participat 6
inspectori (nivel central și
teritorial);
• Achiziționarea de
echipamente suplimentare
pentru organizarea
activităților de instruire.

Proiectul
„Creșterea
capacității de
analiză în
domeniul
sănătății
animalelor”

3.

Ministerul
Federal al
Germaniei
pentru
Cooperare și
Dezvoltare
Economică
(BMZ)

Institutul
Federal de
Fizică și
Metrologie,
Germania
(PTB)

Suport în domeniul sănătății
animalelor, ca parte a
asigurării calității produselor
alimentare de origine animală
și prevenirea răspândirii
bolilor la animale: suport în
vederea acreditării metodelor
de testare recunoscute la nivel
internațional.

Guvernul
Republicii
Moldova,
Centrul
Republican de
Diagnostică
Veterinară
(CRDV)

700 000
Euro

2015 – 2018
(finisat)

Acordul dintre
Guvernul
Republicii
Moldova și
Guvernul
Republicii
Federale
Germania
privind
cooperarea
pentru
dezvoltare,
semnat la 10
iulie 2014 la
Berlin și
ratificat prin
Legea nr.58 din
9 aprilie 2015

Principalele realizări:
• Implementarea unui preaudit de acreditare în
conformitate cu ISO / IEC
17025, cu un domeniu de
aplicare de cel puțin 9
metode de testare
acceptate pe plan
internațional (66%);
• Realizarea unui preaudit de acreditare care nu
prezintă neconformități
critice (100%);
• Este disponibil un
manual complet de
management al calității;
• Managerul de calitate
este capabil să
implementeze un audit
intern în conformitate cu
cerințele 17025;
Alte realizări:
• Toate secțiunile de
laborator fac parte acum
din același sistem de
management al calității;
• Dezvoltarea unei
strategii privind
biosecuritatea și
implementarea inițială a
conceptului de
biosecuritate bazat pe
standardele internaționale;
• Ajustări de proces
(configurarea fluxului de
eșantioane interlab,
îmbunătățirea
confidențialității datelor);
• Furnizarea de
consumabile de laborator
(de exemplu pipete, truse
de testare);
• Laboratoarele de
sănătate animală au

Proiectul
„Îmbunătățir
ea Siguranței
Alimentelor
în Moldova”

Agentia
Suedeză
pentru
Dezvoltare si
Cooperare
International
ă (SIDA)

Consiliul
Suedez
pentru
Agricultură,
Guvernul
Regatului
Suediei

Principalul obiectiv al
proiectului este îmbunătățirea
capacității instituțională
ANSA pentru dezvoltarea
calității serviciilor (aliniate la
standardele UE) în domeniile
fructelor și legumelor,
sănătății animale, siguranței
alimentelor, managementului
strategic.

ANSA

200 000
Euro

2016 - 2019
09.01.2018
(suspendat)

4.

Proiectul
„Agricultura
competitivă
în Moldova”
(MAC-P)

5.

World Bank

Îmbunătățirea
managementului siguranței
alimentelor:
- Punctele de Inspecție la
Frontieră
- Sediul ANSA
- Conceptul E-ANSA

Acordul între
SIDA și Agenția
Națională pentru
Siguranța
Alimentelor
privind suportul
pentru
dezvoltarea
capacităților
siguranței
alimentelor în
Moldova semnat
la 8 noiembrie
2016
Acordul între
Agenția
Națională pentru
Siguranța
Alimentelor a
Republicii
Moldova și
Consiliul
Suedez pentru
Agricultură
semnat la 8
noiembrie 2016

ANSA

9 mln
dolari

I. 2012 – 2017
II. 2017 - 2019

participat cu succes la
realizarea a mai multor
teste de proeficiență.
S-au desfășurat 12 misiuni
în domeniul siguranței
alimentelor și sănătății
animalelor și instruirea
inspectorilor de la nivel
central și teritorial privind
controlul calității la fructe
și legume.

Realizări:
• reconstrucția sediului
ANSA;
• reconstrucţia şi
reutilarea a patru puncte de
control sanitar - veterinar
şi fitosanitar la frontierele
cu Uniunea Europeană:
PCF Criva şi PCF Tudora,
PCF Giurgiuleşi, PCF
Leuşeni.
• reconstrucția și dotarea a
2 laboratoare pentru
siguranța alimentelor la
Bălți și Cahul

IFC Proiectul
Climatul
Investițional
al Moldovei

IFC, World
Bank

IFC

6.

Proiectul
„Reducerea
riscurilor
asociate cu
deșeurile
periculoase
de la
poligonul
Cișmichioi”

7.

Guvernul
Republicii
Cehe/Agenți
a Cehă
pentru
Dezvoltare
(CzDA)

Agenția
Cehă pentru
Dezvoltare
(CzDA)

Crearea și fortificarea
capacităților grupului/unității
nou-create în cadrul agenției
în domeniul evaluării
riscurilor în conformitate cu
cele mai bune practici
internaționale, precum și
eaborarea Planului de Actiuni
p/u accesarea pietelor UE cu
produse lactate.

ANSA

Obiectivul Proiectului este de
a contribui la reducerea
riscurilor pentru mediu și
populația din vecinătatea
acestuia.
Realizarea în perioada 20162017 a unui studiu de
fezabilitate la poligonul de
pesticide de lângă
s.Cișmichioi, UTA Găgăuzia,
în scopul evaluării situației
ecologice în zonă, elaborării
recomandărilor privind
gestionarea de mai departe a
acestui obiect, determinării
mai exacte a cantităților și
categoriilor de substanțe
depozitate și estimării
costurilor pentru lucrările de
evacuare și distrugere în
eventualitatea realizării
acestor măsuri.

Ministerul
Mediului;
Agenția
Națională
pentru
Siguranța
Alimentelor

3 misiuni și 2 seminare
desfășurate:
3 misiuni ale Dnei Manon
Schuppers, expert IFC: 1620 iulie, 18 octombrie și
17-19 decembrie 2018);

2018

Approx.
630 000
euro
(17 000 0
00 CZK)

2016 – 2017,
extins 2018

Acordul dintre
Guvernul
Republicii
Moldova și
Guvernul
Republicii Cehe
privind
cooperarea
pentru
dezvoltare,
semnat la
Chișinău la 23
noiembrie 2012
și ratificat prin
Legea nr.9 din
22 februarie
2013/
Memorandum
de înțelegere
între Agenția
Cehă pentru
Dezvoltare,
Ministerul
Mediului al
Republicii
Moldova și
Agenția
Națională pentru
Siguranța
Alimentelor în
vederea

Seminar privind
prezentarea proiectului
Planului de Actiuni p/u
accesarea pietelor UE cu
produse lactate (18
octombrie 2018, Chișinău).
Realizări:
• Elaborarea de către
experții cehi a unui studiu
de fezabilitate la poligonul
de pesticide din satul
Cișmichioi, raionul
Vulcănești, UTA
Găgăuzia;
• Efectuarea de către
experți a unei evaluări a
riscurilor care s-a efectuat
prin evaluarea stării de
contaminare, în principal
cu pesticide, a poligonului
de deșeuri din apropierea
satului Cișmichioi
• Prezentarea a 4
alternative de remediere a
locației poligonului și
propunerea unor soluții
pentru gestionarea în
siguranță a poligonului
(izolarea gropilor de
deșeuri și a solului
adiacent contaminat).

8.

9.

Proiect G2G
“Sporirea
gradului de
implementare
a atribuțiilor
oficiale ale
Agenției
Naționale
pentru
Siguranța
Alimentelor
din Moldova”

Proiect
de
Dezvoltare a
Cooperării
privind
consolidarea
capacităților
Agenției
Naționale
pentru
Siguranța
Alimentelor a
Republicii
Moldova în
domeniul

Guvernul
Regatului
Olandei

Guvernul
Lituaniei

Autoritatea
Olandeză
pentru
siguranța
produselor
alimentare și
a
consumatori
lo (NVWA)r

Institutului
Național
pentru
Analiza
Riscurilor în
domeniul
Alimentar și
Veterinar al
Republicii
Lituania și
al Serviciul
Alimentar și
Veterinar de
Stat al

Îmbunătățirea sistemului
ANSA în vederea efectuării
atribuțiilor oficiale în
domeniul fitosanitar,
veterinary și siguranței
alimentelor. Contribuirea la
îndeplinirea angajamentelor
interne și externe pentru
creșterea posibilităților de
export a Republicii Moldova .

Consolidarea capacităților
controlului oficial efectuat de
Agenția Naționale pentru
Siguranța Alimentelor a
Republicii Moldova în
domeniul siguranței
alimentare a cărnii de pasăre
și ouălor;
Consolidarea capacității
laboratorului din subordinea
Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor a
Republicii Moldova în detect

implementării
proiectului
”Reducerea
riscurilor legate
de depozitul de
deșeuri
periculoase
Cişmichioi”,
semnat la
Chișinău, 26
octombrie 2016
ANSA

100.000
EUR

1 aprilie 2017
– 31 martie
2019

3 misiuni desfășurate:
Misiune cu tematica:
“sistemului de alertă
timpurie pentru bolile
epizootice la animale” (57 decembrie 2017)
Misiune privind
„rechemarea produselor
neconforme în comerțul cu
amănuntul“ (13-16 MARTIE
2018)

ANSA

10 000
EURO

18 iunie 2018
-27 iulie 2018

Încheiat între
Institutului
Național pentru
Analiza
Riscurilor
în
domeniul
Alimentar
și
Veterinar
al
Republicii
Lituania
(INARAV) și al
Serviciul
Alimentar
și
Veterinar
de

Atelierul de lucru privind
“Elaborarea unor programe
de monitorizare a sănătății
plantelor (inclusiv
semințe) 20-25 august
2018, Chișinău
Misiune
privind
consolidare a capacităților
laboratorului
din
subordinea
Agenției
Naționale pentru Siguranța
Alimentelor
privind
identificarea
și
serotipizarea Salmonelei în
carnea de pasăre și ouă
(18-21 iunie 2018);
Misiune
privind
consolidarea capacităților
controlului oficial efectuat

Republicii
Lituania

exportului
cărnii
de
pasăre
și ouălor
în
UE

Proiect
“Sprijin
pentru
dezvoltarea
capacității de
aplicare
a
analizei
riscului
de
către
autoritățile
10.
competente
pe siguranța
alimentelor și
de
către
operatorii de
industrie
alimentară
din Moldova”

Organizația
Națiunilor
Unite pentru
Alimentație
și
Agricultură

Autoritatea
Națională
Sanitară
veterinară și
pentru
Siguranța
Alimentelor
a României

Stat
Republicii
Lituania,
aprobat
Guvernul
Lituaniei.

Scopul: evaluarea situației
actuale privind politica de
analiză a riscului și aplicarea
instrumentelor și a
procedurilor de analiză a
riscului de către autoritățile
competente din Moldova

ANSA,
MADRM,
MS

32,500
USD

20/12/2017 –
31/08/2018,
extins până în
noiembrie
2018

al

de

Formalizat prin
Scrisoarea
INARAV
Nr.
3A-271 din 1705-2018
și
Scrisoarea
ANSA Nr. 016/1579
din
21.05.2018
Scrisoare
de
agreere FAO –
ANSVSA REU
LoA
2017/42
din 28/12/2017

de Agenția Naționale
pentru
Siguranța
Alimentelor a Republicii
Moldova în domeniul
siguranței alimentare a
cărnii de pasăre și ouălor
((18-21 iunie 2018);
Vizită de studiu în Lituania
ANSA/CRDV (23-27 iulie
2018)

Au
fost
desfășurate
următoarele ateliere de
lucru, vizite de studiu:
1. Misiunea experților
ANSVSA din 18-22 iunie
2018 la Chișinău;
2. Vizita de studiu în
România
a
experților
ANSA (4-7 septembrie
2018);
3. Misiunea ANSVSA la
Chișinău (29 octombrie-2
noiembrie 2018);
4. Misiunea ANSVSA la
Chișinău (19-23 noiembrie
2018).

Proiect
privind
Consolidarea
pregătirii
regionale, a
prevenirii și a
răspunsului
împotriva
dermatitei
nodulare
contagioase în
Belarus,
Moldova
și
Ucraina

Organizația
Națiunilor
Unite pentru
Alimentație
și
Agricultură
(FAO)

Organizația
Națiunilor
Unite pentru
Alimentație
și
Agricultură
(FAO)

Scopul: reducerea riscului de
dermatoză nodulară
contagioasă

12.

300,000
USD

01/01/2018 –
30/06/2019

Acord MADRM
- FAO

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului din
Moldova,

Comisia
Europeană,
Uniunea
Europeană,
Proiectul
TWINNING
„Suport
pentru
Agenția
Națională
pentru
Siguranța
Alimentelor”

Comisia
Europeană,
Uniunea
Europeană,
Proiectul
TWINNING
„Suport
pentru
Agenția
Națională
pentru
Siguranța
Alimentelor
”

Suport în eforturile de aliniere
la normele pe MSF OMC.
Studiu de pre-fezabilitate
privind utilizaea subproduselor în Moldova

serviciile
veterinare (în
cadrul
ministerelor
agricole),
asociațiile
veterinare,
asociațiile de
fermieri și
mediul
academic din
țările
beneficiare
MADRM,
ANSA

Workshop de inițiere a
proiectului "Consolidarea
pregătirii
regionale,
prevenirea și răspunsul
împotriva
dermatitei
nodulare
contagioase
Belarus,
Moldova
și
Ucraina" (30/05/2018 31/05/2018,
Kiev,
Ucraina).
Instruire pentru medicii
veterinari
privind
dermatoza
nodulară
contagioasă (6-7 noiembrie
2018, Chișinău).

Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare al
Ucrainei,

11.

ENPARD –
Moldova
–
Suport
pentru
Agricultură și
Dezvoltare
Rurală,

Ministerul
Agriculturii și
Alimentației
din Belarus,

2,65 mln.
EUR

Total:
11.11.2016
Durata: 30
luni
Activitatea 2.1
(Studiu de prefezabilitate
privind
utilizaea subproduselor în
Moldova)
15.09.2017-

Legea Nr. 177
din 22.10.2015
pentru
ratificarea
Acordului de
finanţare dintre
Guvernul
Republicii
Moldova şi
Comisia
Europeană
privind

“Studiu de pre-fezabilitate
privind utilizarea subproduselor în Moldova”
(15.09.2017- 31.12.2017)

31.12.2017

Ex: Diana Gherman
Tel: 022 294709

implementarea
Programului
ENPARD
Moldova
– suport pentru
agricultură şi
dezvoltare
rurală

