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Nr. 47 din 1 august 2019
Ref.: Aplicarea sistemului de analiză a riscurilor de către Agenția Naționale pentru Siguranța Alimentelor
în cadrul controlului sanitar-veterinar, controlului fitosanitar, controlului pentru siguranța alimentelor și
controlului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți efectuat la frontieră

Stimată dnă Prim-ministru,
Prin prezenta, A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”)
solicită respectuos implicarea Dvs în vederea asigurării elucidării aspectelor de funcționalitate a
sistemului de analiză a riscurilor pentru determinarea tipului de control ce urmează a fi efectuat de
către inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare „ANSA”).
Conform pct. 18, Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse
controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
938/2018: „În cadrul controlului sanitar-veterinar, controlului fitosanitar, controlului pentru siguranța
alimentelor și controlului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți Agenția aplică selectivitatea, inclusiv
automatizată, care este un proces bazat pe analiza riscurilor, profiluri şi indicatori de risc, examinare a
documentelor, supraveghere şi tehnici de informare, care presupun identificarea riscurilor sau constatarea
respectării legislației naționale.”. În continuare, cadrul normativ prenotat statuează la art. 19, că la
momentul introducerii sau tranzitării mărfurilor supuse controlului, inspectorii Agenției din cadrul
posturilor de inspecție de la punctele de trecere a frontierei de stat efectuează, în baza analizei riscurilor,
următoarele tipuri de controale: 1) controlul documentelor care însoțesc lotul respectiv de marfă; 2)
controlul identității mărfii supuse controlului; 3) controlul fizic al mărfii supuse controlului, cu sau fără
prelevarea probelor pentru efectuarea investigațiilor într-un laborator acreditat.
Notăm că până la momentul adresării respectivei scrisori, nu au fost identificate careva acte normative,
sau proiecte de acte normative care ar stabili modalitatea de creare și funcționare a sistemului de
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analiză a riscurilor pentru determinarea tipului de control ce urmează a fi efectuat de către inspectorii
ANSA. Mai mult ca atât, ca urmare a unui sondaj AmCham Moldova efectuate pe 70 importuri
consecutive a 7 importatori contribuabili mari 2019 – 2020, s-a constatat efectuarea a tuturor tipurilor
de control (documentar, de identitate și fizic) în proporție de 100% din importurile analizate.
Menționăm că în majoritatea cazurilor vorbim de importuri din Uniunea Europeană. Suplimentar, se
raportează faptul că inspectorii din cadrul posturilor de inspecție la frontieră sustrag bunuri din
camioane sub pretextul necesității prelevării unor probe, fără a emite careva acte de prelevare a mărfii.
Respectivele practici generează costuri sporite pentru mediul privat sub formă de plata tarifelor la
serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor1, plați datorare transportatorilor
pentru staționarea camioanelor în punctele de trecere a frontierei, casarea unor cantități considerabile
de marfă, deseori fiind produse alimentare de valoare înaltă.
În plan comparat, menționăm prevederile din proiectul de Ordin ANSVSA, România, privind aprobarea
normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează
operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine
nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea
alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor2. Acesta
prevede că doar asupra 30 % din transportul produselor de mărfuri se exercită controlul de identitate
precum și controlul fizic, în funcţie de riscul cunoscut şi de programul anual de supraveghere şi control în
domeniul siguranţei alimentelor pentru anumite produse alimentare.
În lumina celor expuse mai sus, solicităm organizarea unei ședințe în format extins, pe platforma
Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru cu comunicarea acțiunilor întreprinse de autoritățile publice
în vederea asigurării respectării normelor Hotărîrii Guvernului 938/2018, inclusiv de către Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Cu respect,
Mila Malairău
Director Executiv
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”
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Anexa 2, Hotărîrea Guvernului 90/2019
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-de-ordin-privind-aprobarea-normei-pentru-siguranta-alimentelor-deorigine-nonanimala-care-stabileste-conditiile-in-care-se-deruleaza-operatiunile-de-import-export-tranzit-sicomert-intraunio/
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