
 
Către: Octavian CALMÎC 
Viceprim-ministru 
Ministerul Economiei 
 
Către: Gheorghe GABERI 
Director 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 
 
 
Ref.: Excluderea unei serii de acte permisive emise de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 
 
Stimate dle Viceprim-ministru, 
 
Prin intermediul acestei scrisori, A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 
Moldova”), propune atenției Dvs. analiza oportunității excluderii (i) certificatului sanitar-veterinar (formularul 
nr. 2) la importul produselor și subproduselor de origine animală, furaje și altor produse supuse controlului 
sanitar-veterinar de stat; (ii) declarației pe proprie răspundere despre intenția de import a mărfurilor supuse 
controlului fitosanitar. 
  
I. Certificatul sanitar-veterinar (Formularul 2). 
 
Context  
În conformitate cu art. 24 alin. (1) Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară: 
„Comerțul, importul, producerea, punerea pe piață și exportul de produse și subproduse de origine animală 
supuse supravegherii sanitar-veterinare și controlului sanitar-veterinar, destinate consumului uman, se 
realizează pe baza cerințelor sanitar-veterinare elaborate de Agenție și aprobate prin hotărîre de Guvern”. 
 
În continuare, conform art. 24 alin. (3), (4) Legea nr. 221 din 19.10.2007 „Circulația internă, importul, exportul 
și comerțul cu produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman sînt supuse certificării 
sanitar-veterinare. Cerințele sanitar-veterinare, condițiile și modul de efectuare a certificării sanitar-
veterinare, precum și competențele de certificare pentru operațiunile prevăzute la alin.(1) se elaborează de 
Agenție. 
 
Inter alia, art. 24 alin. (6) din Legea nr. 221/2007 menționează expres „Agenția stabilește, prin ordinul 
directorului general, lista țărilor și a întreprinderilor din aceste țări sau a unor părți ale acestora din care se 
autorizează importul de produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman pe teritoriul 
Republicii Moldova.”. 
 
Considerăm oportun de a exclude necesitatea obținerii certificatului sanitar-veterinar (Formularul nr. 2) din 
următoarele considerente: 
 
Articolul 176 alin. (1) Acordul de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană, stipulează  că Obiectivul 
prezentului capitol1 este de a facilita comerțul cu mărfurile care fac obiectul măsurilor sanitare și fitosanitare 
(măsuri SPS) aplicate de părți, protejând totodată viața și sănătatea oamenilor, a animalelor și a plantelor 
prin următoarele măsuri.” 
Inter alia menționăm: 
„(b) apropierea sistemului de reglementare al Republicii Moldova de cel al Uniunii;” 

                                                           
1 Capitolul 4, Măsuri sanitare și fitosanitare 
 



 
și 
„(d) instituirea unui mecanism de recunoaștere a echivalenței măsurilor, menținut de o parte și enumerat în 
anexa XVII la prezentul acord;” 

 
Suplimentar, Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană pentru anii 2014 - 2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014. 
punctul 181, Partea II, (2), 17, b) și c) solicită „eliminarea cerinţelor interne care constituie bariere în calea 
comerţului;”, „c) armonizarea certificatelor sanitare veterinare de import cu cele ale Uniunii Europene”. 
 
În acest sens, au fost adoptate Normele de sănătate animală şi publică, precum şi modelele de certificate 
pentru importul anumitor produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 17.08.20152. Punctul 5 stipulează „Loturile de produse din carne, 
stomacuri, vezici şi intestine tratate urmează să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar de modelul 
prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta Normă, completat şi semnat de medicul veterinar oficial din ţara 
exportatoare.”. 
 
În aceeași ordine de idei, Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10.12.2008 dezvoltă prevederile Legii nr. 221, 
stabilind faptul că întru a asigura conformitatea cu normele sanitar-veterinare naționale, poate fi stabilită lista 
țărilor și a regiunilor țărilor din care sânt permise importurile de produse de origine animală și că o țară trebuie 
să apară pe o astfel de listă numai dacă în țara respectivă are loc o vizită a experților Agenției și se 
demonstrează că autoritatea veterinară competentă a statului respectiv asigură garanții corespunzătoare 
cu privire la conformitatea produselor de origine animală cu legislația Republicii Moldova. Importurile în 
Republica Moldova sunt permise numai în cazul în care marfa este însoțită de un certificat sanitar-veterinar 
eliberat de autoritățile competente ale statului exportator care atestă faptul, că produsele corespund 
cerințelor prevăzute de normele sanitar-veterinare ale RM. 

 
Pe de altă parte, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a emis Ordinul nr. 158 din 08.10.2013 cu 
privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor privind certificatele sanitar-veterinare și a unor 
formulare tipizate, la pct. 30 fiind stabilit: „Loturile de mărfuri supuse controlului sanitar veterinar de stat 
importate pe teritoriul Republicii Moldova, după caz, vor fi supuse certificării sanitar-veterinare naționale de 
către subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, iar, la necesitate, și după efectuarea investigațiilor 
de laborator – conform prevederilor legale”. 
 
Ordinul ANSA 158/2013 de asemenea instituie modelul de Certificat sanitar-veterinar pentru produse și 
subproduse de origine animală, furaje și a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar de stat de uz 
intern (Anexa 3, Formularul 2). 
 
Respectivul act normativ este în disonanță cu actele superioare, întrucât introduce un act permisiv 
suplimentar drept condiționalitate a efectuării importului, fapt ce contravine angajamentelor din cadrul 
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. 
 
Considerăm necesar ca posibilitatea de punerea pe piață a produselor menționate să fie asigurată doar în 
baza certificatelor sanitar-veterinare ale țărilor exportatoare, atât timp cât: (i) statele exportatoare sunt 
stabilite de Agenție; (ii) pentru ca un stat să fie determinat ca fiind pasibil de a exporta în RM, experții din RM 
vor efectua o vizită în statul corespunzător și se vor convinge că autoritățile din statul exportator asigură 

                                                           
2 Actul normativ creează cadrul necesar aplicării Deciziei Comisiei Comunităţilor Europene nr. 2007/777/CE din 29 noiembrie 2007 de 

stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică, precum şi a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne 
şi stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman, provenind din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei 2005/432/CE, 
publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007 



 
conformitatea produselor cu legislația RM3; (iii) pentru obținerea avizului sanitar-veterinar la frontieră, 
agentul economic importator urmează să prezinte raport de încercări, eliberat de către un laborator 
acreditat din țara exportatoare; (iv) Republica Moldova s-a obligat să își armonizeze propria Legislație cu 
Legislația Uniunii Europene, și în acest sens a transpus prevederile Directivei Consiliului Europei 2002/99/CE 
din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, 
transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman. 

 
II. Declarația pe proprie răspundere despre intenția de import a plantelor, produselor vegetale și a bunurilor 
conexe supuse controlului fitosanitar (în continuare – Declarație) 

 
Context  
Art. 19 alin. (3) din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina 
fitosanitară, stipulează: „În vederea asigurării controlului fitosanitar, la importul (tranzitul) plantelor, al 
produselor vegetale și al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, importatorul prezintă 
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cu cel puțin 24 de ore pînă la operațiunea de import, în 
format electronic, o declarație pe proprie răspundere despre intenția de import, cu indicarea punctelor de 
intrare”. 
 
Întru implementarea Legii nr. 181 din 22 iulie 2016, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a emis 
Ordinul nr. 252 din 26 august 2016 prin care a aprobat modelul Declarației pe proprie răspundere despre 
intenția de import al mărfurilor supuse controlului fitosanitar. 
 
Considerăm necesar a se exclude Declarația menționată din următoarele considerente: 
Potrivit Anexei nr. 2 din Ordinul ANSA nr. 252 din 26 august 2016, Declarația urmează să conțină date în 
principal, cu referire la: (i) intenția de a importa mărfuri supuse controlului fitosanitar în Republica Moldova 
(cu indicarea mărfurilor corespunzătoare), denumirea țării exportatoare, punctul de trecere a frontierei de 
stat și denumirea punctului unde se va efectua vămuirea; (ii) garantarea respectării cerințelor fitosanitare al 
Republicii Moldova. 

 
Declarația de import reprezintă un act care îngreunează activitatea normală a agentului economic, or toată 
informația cuprinsă în declarație este prezentată și garantată de către agentul economic în cursul normal al 
importului unor asemenea mărfuri, reieșind din prevederile legale. Astfel, la importul mărfurilor supuse 
controlului fitosanitar, agentul economic este obligat conform Legii să prezinte certificatul fitosanitar, eliberat 
de autoritățile fitosanitare ale statului exportator, prin această obligație determinându-se atât țara 
exportatoare, cât și garantându-se respectarea cerințelor fitosanitare ale Republicii Moldova. 
 
Doar în cazul conformității cu cerințele fitosanitare, se va permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a 
mărfurilor, deci nu există necesitatea transmiterii de către agentul economic a Declarației pe proprie 
răspundere, atât timp cât conform prevederilor legale, în mod obligatoriu mărfurile se vor supune controlului. 
 
În nota informativă a Legii nr. 181 din 22 iulie 2016 (ce a introdus redacția actuală a art. 19 alin. (3) din Legea 
nr. 228 din 23 septembrie 2010),  nu se determină necesitatea introducerii unei asemenea declarații, însă per 
a contrario  se stabilește că „în principiu reglementările și mecanismele de reglementare trebuie revizuite 
pentru a elimina suprapunerile și/sau intervenția exagerată a statutului la soluționarea anumitor riscuri 
publice”. Evidențiem că prin introducerea unei asemenea declarații are loc o intervenție nefondată a statului 
și drept rezultat, împovărarea agentului economic. 
 

                                                           
3 În cazul exporturilor din țările membre UE, urmează a se aplica mecanismul de recunoaștere a echivalenței măsurilor, Anexa XVII, 
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Legiuitorul nu a menționat necesitatea introducerii termenului de 24 ore până la operațiunea de import 
pentru prezentarea declarației, precum și necesitatea menționării punctelor de intrare, însă  considerăm că 
raționamentul legiuitorului a fost de a fluidiza traficul la frontieră, deoarece art. 19 stabilește necesitatea 
prezentării declarației întru „asigurarea controlului fitosanitar”. În acest sens, considerăm că asemenea 
măsuri nu vor asigura în nici-un mod controlul fitosanitar, precum și fluidizarea traficului, or Legea nu 
determină faptul că agentul economic urmează să primească un răspuns la declarația sa, și prin urmare 
determinăm că această declarație constituie o notificare unilaterală de către agentul economic, și indiferent 
de faptul că agentul economic va prezenta asemenea declarații sau se va prezenta în vamă fără notificarea 
autorităților, oricum există intenția agentului economic de a importa mărfurile și in conclusio, mărfurile 
oricum vor ajunge la punctul de control. 
 
Legea nr. 228 din 23.09.2010 stabilește că Legea este armonizată cu unele prevederi ale Directivei 2000/29/CE 
a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor 
organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate. În acest 
sens, menționăm că Directiva 2000/29/CE nu prevede în seama agentului economic obligația de a transmite 
Declarația pe proprie răspundere despre intenția de import.  

 

Ca urmare a unui sondaj efectuat de către AmCham Moldova, se constată aplicarea neuniformă, și uneori 
excesivă a prevederilor respective, solicitându-se depunerea a Declarației pe proprie răspundere despre 
intenția de import a plantelor, produselor vegetale și a bunurilor conexe supuse controlului fitosanitar, și în 
condițiile în care respectivele bunuri sunt introduse în țară în calitate de ambalaje pentru mărfurile supuse 
vămuirii. 
 
În așteptarea răspunsului Dvs., ne exprimăm speranța și deschiderea spre o colaborare constructivă spre 
viitor. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 


