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Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile 

prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor,  

precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția  

Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea  

------------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 98/2012 privind administrația 

publică de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-

164, art. 537) și art. 6 alin. (2) din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 627), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă:  

1) Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor, conform anexei nr. 1; 

2) Nomenclatorul serviciilor prestate de Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor și tarifele la acestea, conform anexei nr. 2. 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 
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 Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

METODOLOGIA 

de calculare a tarifelor la serviciile prestate 

de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Prezenta Metodologie reglementează structura cheltuielilor, modul de 

calculare, aplicare și ajustare a tarifelor la serviciile prestate contra plată (în 

continuare – servicii), de care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

(în continuare – Agenție). 

 

2. Mecanismul aplicat la calcularea tarifelor are la bază principiul de 

acoperire a cheltuielilor aferente prestării unui anumit serviciu. 

 

II. CALCULAREA TARIFELOR LA SERVICIILE PRESTATE 

 

3. Tarifele sînt stabilite la o rată forfetară, calculate separat pentru fiecare 

serviciu prestat. 

 

4. Tarifele se calculează pentru anul bugetar în curs, în baza cheltuielile 

planificate în bugetul Agenției pentru anul în curs. 

 

5. Structura cheltuielilor incluse în calculul tarifelor la serviciile prestate 

de Agenție este stabilită în corespundere cu prevederile clasificației economice 

bugetare, aprobată în modul corespunzător și prevăzută în bugetul Agenției. 

 

6. Tarifele pentru serviciu prestat se determină conform următoarei 

formule: 

 

𝑇𝑖 =
(

𝐶𝑅𝑀+𝐶𝐶𝑃𝐴𝑆
𝑁𝑇𝑇

)∗𝑁𝑇𝑖

(1−
𝐺𝐶𝐴
100

)
, 

unde: 

𝑇𝑖 − tariful pentru prestarea serviciului i; 

𝐶𝑅𝑀 – cheltuielile totale ale Agenției privind remunerarea muncii stabilite 

conform clasificației economice aprobate în contextul clasificației bugetare; 

𝐶𝐶𝑃𝐴𝑆 – cheltuielile totale ale Agenției privind contribuțiile și primele de 

asigurări sociale obligatorii stabilite conform clasificației economice aprobate în 

contextul clasificației bugetare prevăzute de actele normative (codul economic 

212 din clasificația economică bugetară); 
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𝐺𝐶𝐴 – ponderea altor cheltuieli prevăzute în clasificația economică, decît 

𝐶𝑅𝑀 și 𝐶𝐶𝑃𝐴𝑆 din total cheltuieli ale Agenției, exprimată în % și determinate în 

conformitate cu pct.9; 

𝑁𝑇𝑇 – norma totală de timp pentru prestarea tuturor serviciilor pe Agenție, 

exprimată în minute-om și determinată în conformitate cu pct.11; 

𝑁𝑇𝑖 – norma de timp necesară pentru prestarea serviciului i, exprimată în 

minute și determinată în conformitate cu pct.12. 

 

7. Ponderea altor cheltuieli prevăzute în clasificația economică din total 

cheltuieli ale Agenției (GAlte) se exprimă în % și se calculează astfel: 

 

𝐺𝐶𝐴 =
𝐶𝐴𝑙𝑡𝑒

𝐶𝑇
∗ 100, 

unde: 

𝐶𝐴𝑙𝑡𝑒 – alte cheltuieli ale Agenției, prevăzute în clasificația economică, 

calculate conform pct.10; 

CT – cheltuieli totale ale Agenției (suma valorilor aferente codurilor  

economice 2 și 3 din clasificația economică bugetară). 

 

8. 𝐶𝐴𝑙𝑡𝑒 nu pot fi determinate pentru fiecare tip de serviciu în parte, 

deoarece aceste consumuri sînt comune tuturor serviciilor prestate și, în sensul 

prezentei metodologii, includ cheltuielile privind bunurilor și serviciilor și unele 

cheltuieli aferente cheltuielilor nefinanciare, care sînt legate de prestarea 

serviciilor, determinate astfel: 

𝐶𝐴𝑙𝑡𝑒 = 𝐶𝐵𝑆 + 𝐶𝑁𝐹, 

unde: 

𝐶𝐵𝑆 – cheltuieli totale ale Agenției privind bunurile și serviciile (codul 

economic 22 din clasificația economică bugetară); 

𝐶𝑁𝐹 – unele cheltuieli privind activele nefinanciare ale Agenției, care 

includ următoarele tipuri de cheltuielile:  

a) cheltuieli privind mijloacele fixe (codul economic 31 din clasificația 

bugetară; 

b) cheltuieli privind stocurile de materiale circulante (codul economic 33 

din clasificația bugetară). 

 

9. Norma totală de timp, exprimat în minute-om (𝑁𝑇𝑇) destinată pentru 

prestarea volumului anual de servicii publice de către Agenție va corespunde 

volumului total anual de minute de lucru pentru anul corespunzător, aferente 

numărului total al personalului Agenției, calculată astfel: 

𝑁𝑇𝑇 = 𝐵𝐻 ∗ 60 ∗ 𝑃  , 

unde: 

BH – balanța anuală de timp, exprimată în ore-om, ținînd cont de durata 

zilei de muncă de 8 ore, determinată pe total Agenție (numărul de zile lucrătoare 

dintr-un an, înmulțit la 8 );  

P – numărul total de personal al Agenției. 
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10. Norma de timp necesară pentru prestarea serviciului i (𝑁𝑇𝑖)  se  
exprimă în minute și se determină separat pentru fiecare lucrări și/sau servicii 

auxiliare realizat în contextul prestării serviciului i. Normele de timp se aprobă 

prin ordinul directorului Agenției și se determină prin una din metodele stabilite 

în Hotărîrea Guvernului nr. 98/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naționale. 

Normele de timp se modifică la necesitate, dar nu mai frecvent decît o dată pe 

an. 

 

III. MODUL DE APLICARE ȘI AJUSTARE A TARIFELOR 

 

11. Agenția anual, în termen de 60 zile de la începutul anului bugetar în 

curs, realizează recalcularea tarifelor în conformitate cu prezenta metodologie și, 

în condițiile în care tariful recalculat înregistrează o creștere/descreștere de cel 

puțin 10% față de tariful în vigoare, prezintă Guvernului spre aprobare proiectul 

hotărîrii de Guvern de modificare a tarifelor.  

 

12. În cazul în care, pe parcursul anului, se înregistrează o 

creștere/descreștere cu cel puțin 10% a tarifului recalculat față de cel în vigoare 

al unui anumit serviciu, Agenția poate propune Guvernului spre aprobare tariful 

recalculat. 

 

13. Concomitent cu tarifele recalculate, Agenția prezintă Guvernului și 

calculele corespunzătoare ale tarifelor în conformitate cu prezenta metodologie. 
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 Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

NOMENCLATORUL  

serviciilor prestate de  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  

și tarifele acestora 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului Tarif, lei Temeiul legal  

 

1 2 3 4 

I. Domeniul sanitar-veterinar, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine 

animală 

1. 1 Eliberarea Certificatului sanitar-veterinar  

pentru exportul unui lot de produse de origine 

animală pînă la 5 tone 

209 

 

 

art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

2. 2 Eliberarea Certificatului sanitar-veterinar  

pentru exportul unui lot de produse de origine 

animală de la 5 tone pînă la 10 tone 

302 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

3. 3 Eliberarea Certificatului sanitar-veterinar  

pentru exportul unui lot de produse de origine 

animală peste 10 tone 

499 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

4.  Expertiza sanitar-veterinară a unui lot de 

produse de origine animală, cu eliberarea 

certificatului sanitar-veterinar 

54 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

5. 4 Expertiza sanitar-veterinară a cărnii de bovine 

(o carcasă) la  unitatea de sacrificare, pînă la 

100 capete/lună, cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar 

15 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

6. 5 Expertiza sanitar-veterinară a cărnii de 

cabaline, bovine și porcine (o carcasă) la 

unitatea de sacrificare,peste 100 capete/lună, cu 

eliberarea certificatului sanitar-veterinar 

3 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

7. 7 Expertiza sanitar-veterinară a cărnii de 

ovine/caprine (o carcasă) la unitatea de 

sacrificare, pînă 100 capete, cu eliberarea 

certificatului sanitar-veterinar 

5 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

8.  Expertiza sanitar-veterinară a cărnii de 

ovine/caprine (o carcasă) la unitatea de 

sacrificare, peste 100 capete, cu eliberarea 

certificatului sanitar-veterinar 

2 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

9. 8 Expertiza sanitar-veterinară a cărnii de pasare 

(o mie de carcase) la  unitate de sacrificare, cu 

eliberarea certificatului sanitar-veterinar 

 50 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
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1 2 3 4 

10. 9 Expertiza sanitar-veterinară a cărnii de iepure 

(o carcasă) la unitate de sacrificare, cu 

eliberarea certificatului sanitar-veterinar 

 2 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

11. 1

0 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de carne 

tranșată , cu eliberarea certificatului sanitar-

veterinar, (pînă la 500kg) 

46 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

12. 1

1 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de carne 

tranșată, cu eliberarea certificatului sanitar-

veterinar, ( 500-3000 kg) 

93 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

13. 1

2 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de carne 

tranșată , cu eliberarea certificatului sanitar-

veterinar, ( peste 3000 kg) 

151 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

14. 1

3 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de 

produse din carne , cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar, (preparate și semipreparate 

din carne, /pînă la 500kg) 

46 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

15. 1

4 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de 

produse din carne , cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar, ( preparate și semipreparate 

din carne, / 500- 3000kg) 

93 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

16. 1

5 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de 

produse din carne , cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar, (preparate și semipreparate 

din carne peste 3000kg) 

151 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

17. 1

6 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de 

produse lactate , cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar, (pînă la 500kg) 

46 Legea nr. 221 din 19.10.2007, art. 7, lit f, 

art. 14 (6), art. 20 (1), art. 24 (3) 

 

18. 1

7 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de 

produse lactate , cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar, (500-3000 kg) 

93 

 

art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

19. 1

8 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de 

produse lactate , cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar, (peste 3000 kg) 

151 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

20. 1

9 

Expertiza sanitar-veterinară cu eliberarea 

certificatului sanitar-veterinar pentru lapte 

materie-primă la Centrele de colectare a 

laptelui 

60 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

21. 2

0 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de pește și  

produse din pește , cu eliberarea certificatului 

46 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 
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1 2 3 4 

sanitar-veterinar, (pînă la 500kg) 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

22. 2

1 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de pește și 

produse din pește , cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar, ( 500 – 3000 kg) 

93 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

23. 2

2 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de pește și 

produse din pește , cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar, (peste 3000 kg) 

151 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

24. 2

3 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de pește 

viu , cu eliberarea certificatului sanitar-

veterinar, (pentru o tonă) 

41 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

25. 2

4 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de ouă 

(pînă la1000 buc) , cu eliberarea certificatului 

sanitar-veterinar 

14 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

26. 2

5 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de ouă 

(mai mare de1000 buc), cu eliberarea 

certificatului sanitar-veterinar 

41 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

27. 2

6 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de miere 

de albini, cu eliberarea certificatului sanitar-

veterinar, (pînă la 50 kg) 

29 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

28. 2

7 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de miere 

de albini , cu eliberarea certificatului sanitar-

veterinar, (50-1500 kg) 

52 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

29. 2

8 

Expertiza sanitar-veterinară la un lot de miere 

de albini , cu eliberarea certificatului sanitar-

veterinar, peste 1500 kg) 

151 art. 7 lit f), art. 14 alin. (6), art. 20 alin. 

(1), art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

30.   Controlul la unități de producere a alimentelor 

de origine animală S<300 mp, efectuat la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

180 Legea nr. 50/2013 cu privire la 

controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana 

pentru animale şi produsele alimentare şi 

cu normele de sănătate şi de bunăstare a 

animalelor .  

Legea nr. 131/2012 privind controlul de 

stat asupra activităţii de întreprinzător;  

31.  Controlul la unități de producere a alimentelor 

de origine animală S>300 mp, efectuat la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

568 Legea nr. 50/2013 cu privire la 

controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana 
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1 2 3 4 

pentru animale şi produsele alimentare şi 

cu normele de sănătate şi de bunăstare a 

animalelor .  

Legea nr. 131/2012 privind controlul de 

stat asupra activităţii de întreprinzător; 

32.  Eliberarea unui Raport asupra auditului extern 

privind autorizarea unității cu drept de import 

în Republica Moldova, efectuat la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

534 art. 22 alin.(12) litera b) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară,  

Legea nr. 50/2013 cu privire la 

controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana 

pentru animale şi produsele alimentare şi 

cu normele de sănătate şi de bunăstare a 

animalelor 

Hotărîrea Guvernului nr.1408/2008  cu 

privire la aprobarea unor norme sanitar-

veterinare 

33.  Eliberarea certificatului de dezinfecție pentru o 

unitate de transport 

54 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară, 

II. Efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor alimentare și examenul clinic al animalelor vii 

în piețele agroalimentare 

34. 2

9 

Expertiza sanitar-veterinară a unei carcase de 

bovină 

17 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

35. 3

0 

Expertiza sanitar-veterinară a unei carcase de 

ovină/caprină 

12 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

36. 3

1 

Expertiza sanitar-veterinară a unei carcase de 

miel 

10 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

37. 3

2 

Expertiza sanitar-veterinară a unei carcase de 

porcină 

10 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

38.  Expertiza sanitar-veterinară a unei carcase de 

iepure 

 

 

5 

art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

39. 3

3 

Expertiza sanitar-veterinară a unui lot de carne 

de pasăre (pînă la 100 kg) 

17 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

40. 3

4 

Expertiza sanitar-veterinară a unui lot de carne 

de pasăre (peste 100 kg) 

35 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 
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41. 3

5 

Expertiza sanitar-veterinară a unui lot de ouă 

pentru consum  (pînă la 1000 buc) 

14 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

42. 3

6 

Expertiza sanitar-veterinară a unui lot de ouă 

pentru consum  (mai mare de 1000 buc) 

23 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

43. 3

7 

Expertiza sanitar-veterinară a peștelui viu (pînă 

la 200 kg) 

20 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

44. 3

8 
Expertiza sanitar-veterinară a peștelui viu (200 

kg - 1000 kg) 

29 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

45. 3

9 
Expertiza sanitar-veterinară a peștelui viu 

(peste 1000 kg) 

35 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

46. 4

0 
Expertiza sanitar-veterinară a lotului de 

produse din pescuit ( pînă la 100 kg) 

23 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

47. 4

1 
Expertiza sanitar-veterinară a lotului de 

produse din pescuit ( peste 100 kg) 

29 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

48. 4

2 
Expertiza sanitar-veterinară a lotului de 

produse lactate (pînă la 10 kg) 

10 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

49. 4

3 
Expertiza sanitar-veterinară a lotului de 

produse lactate (10 kg - 50 kg) 

12 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

50. 4

4 
Expertiza sanitar-veterinară a lotului de 

produse lactate ( 50 kg - 100 kg) 

20 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

51. 4

5 

Expertiza sanitar-veterinară a lotului de 

produse din carne ( preparate și semipreparate 

din carne, )( pînă la 100 kg) 

29 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

52. 4

6 

Expertiza sanitar-veterinară a lotului de 

produse din carne (preparate și semipreparate 

din carne)( peste 100 kg) 

35 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

53. 4

7 
Expertiza sanitar-veterinară a lotului de miere 

de albine și produse apicole   (pînă la 100 kg) 

12 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

54. 4

8 

Expertiza sanitar-veterinară a lotului de miere 

de albine și produse apicole    (pînă la 100-

1000 kg) 

17 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 
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55. 4

9 
Expertiza sanitar-veterinară a lotului de miere 

de albine și produse apicole   (peste 1000 kg) 

35 art. 7, lit. f), art. 14 alin. (6) din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

56. 5

0 

Expertiza sanitar-veterinară a produselor 

vegetale în stare proaspătă, inclusiv ciuperci  

(pînă la 50 kg) 

6 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

57. 5

1 

Expertiza sanitar-veterinară a produselor 

vegetale în stare proaspătă, inclusiv ciuperci 

(50-100 kg) 

12 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

58. 5

2 

Expertiza sanitar-veterinară a produselor 

vegetale în stare proaspătă, inclusiv ciuperci 

(100-500 kg) 

23 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

59. 5

3 

Expertiza sanitar-veterinară a produselor 

vegetale în stare proaspătă, inclusiv ciuperci 

(500-5000 kg) 

 30 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

60. 5

4 

Expertiza sanitar-veterinară a produselor 

vegetale în stare proaspătă, inclusiv ciuperci 

(peste 5000 kg) 

46 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

61. 5

5 

Expertiza sanitar-veterinară a produselor 

vegetale murate şi sărate  (pînă la 50 kg) 

6 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

62. 5

6 

Expertiza sanitar-veterinară a produselor 

vegetale murate şi sărate  ( peste 50 kg) 

 20 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

63. 5

7 

Expertiza sanitar-veterinară a citricilor și 

fructelor exotice  ( pînă la 200 kg) 

 20 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

64. 5

8 

Expertiza sanitar-veterinară a citricilor și 

fructelor exotice  ( peste 200 kg) 

35 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

65. 5

9 

Expertiza sanitar-veterinară a uleiurilor 

vegetale ( pînă la 50 litri) 

 20 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

66. 6

0 

Expertiza sanitar-veterinară a uleiurilor 

vegetale ( peste 50 litri) 

35 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

67. 6

1 

Expertiza sanitar-veterinară a făinii, crupelor și 

cerealelor  ( pînă la 100 kg) 

12 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

68. 6

2 

Expertiza sanitar-veterinară a făinii, crupelor și 

cerealelor  ( peste 100 kg) 

17 art. 7, lit. g) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

69. 6

3 

Examenul clinic al unui lot de păsări vii (pînă 

la 1000 cap ) 

 40 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

70. 6

4 

Examenul clinic al unui lot de păsări vii (1000 - 

3000 cap) 

70 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

71. 6

5 

Examenul clinic al unui lot de păsări vii (peste 

3000 cap ) 

116 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 
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III. Domeniul siguranța și calitatea produselor alimentare de origine nonanimală 

72.  Controlul operatorilor din domeniul produselor 

alimentare de origine nonanimală cu  S<300 

mp, efectuat la solicitarea persoanei ce urmează 

a fi controlate 

203 Legea nr. 50/2013  

cu privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

73.  Controlul operatorilor din domeniul produselor 

alimentare de origine nonanimală cu S>300 

mp, efectuat la solicitarea persoanei ce urmează 

a fi controlate 

320 Legea nr. 50/2013  

cu privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

74.  Controlul suplimentar a  operatorilor din 

domeniul produselor alimentare de origine 

nonanimală, efectuat la solicitarea persoanei ce 

urmează a fi controlate 

215 Legea nr. 50/2013  

cu privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

75.  Inspectarea unui lot de produse alimentare de 

origine nonanimală în scopul certificării la 

indicii de calitate inclusiv a cerealelor, fructelor 

și legumelor, V<20t, efectuat  la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

110 Legea nr. 33/2006 privind depozitarea 

cerealelor și regimul certificatelor de 

depozit pentru cereale 

Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul 

de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe și legumele proaspete 

76.  Inspectarea unui lot de produse alimentare de 

origine nonanimală în scopul certificării la 

indicii de calitate inclusiv a cerealelor, fructelor 

și legumelor, V>20t, efectuat  la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

165 Legea nr. 33/2006 privind depozitarea 

cerealelor și regimul certificatelor de 

depozit pentru cereale 

Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul 

de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe și legumele proaspete 

77.  Prelevarea probelor de produse alimentare de 

origine nonanimală, inclusiv a cerealelor, 

fructelor și legumelor V<20t, efectuat  la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

52 Hotărîrea Guvernului nr. 115/2013 

privind controlul nitraților în produsele 

alimentare de origine vegetală; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1004/2010 cu 

privire la aprobarea Metodelor de 

prelevare a probelor pentru controlul 

oficial al reziduurilor de pesticide de pe și 

din plante și produse de origine vegetală 

și animală; 

Hotărîrea Guvernului nr. 208/2013 cu 

privire la aprobarea Metodelor de 

prelevare a probelor pentru determinarea 

nivelului de micotoxine în produsele 
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alimentare;  

Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul 

de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe și legumele proaspete; 

78.  Prelevarea probelor de produse alimentare de 

origine nonanimală, inclusiv a cerealelor, 

fructelor și legumelor V>20t, efectuat la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

75 Hotărîrea Guvernului nr. 115/2013 

privind controlul nitraților în produsele 

alimentare de origine vegetală; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1004/2010 cu 

privire la aprobarea Metodelor de 

prelevare a probelor pentru controlul 

oficial al reziduurilor de pesticide de pe și 

din plante și produse de origine vegetală 

și animală; 

Hotărîrea Guvernului nr. 208/2013 cu 

privire la aprobarea Metodelor de 

prelevare a probelor pentru determinarea 

nivelului de micotoxine în produsele 

alimentare;  

Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul 

de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe și legumele proaspete; 

79.  Coordonarea la solicitare de proiecte, scheme 

tehnice, etichete etc. 

174 Legea nr. 78/2004 privind produsele 

alimentare  

IV. Domeniul sănătatea și bunăstarea animalelor 

 

80. 6

7 

Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru 

un lot de taurine, cabaline, porcine    (1 - 5 

capete) 

17 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară; 

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia  

şi bunăstarea animalelor în timpul 

transportului; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală. 

81. 6

8 

Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru 

un lot de taurine, cabaline, porcine (6 - 10 

capete) 

35 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară; 

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-
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veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală. 

82. 6

9 

Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru 

un lot de taurine, cabaline, porcine (11 și mai 

multe capete) 

75 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară; 

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului  

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală 

83.  Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru 

un lot de ovine, caprine (1 - 5 capete) 

17 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară; 

Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul 

de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe și legumele proaspete; 

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului 

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală 

84.  Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru 

un lot de ovine, caprine (6 - 10 capete) 

29 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară; 

Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul 

de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe și legumele proaspete; 

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului 

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală 

85.  Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru 

un lot de ovine, caprine ( 11 și mai multe 

capete) 

64 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară; 

Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul 
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de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe și legumele proaspete; 

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală 

86. 7

0 

Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru  

animale de companie și decorative 

58 art. 34 alin. (3) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară; 

Hotărîrea Guvernului nr. 839/2009 pentru 

aprobarea unor Norme sanitar-veterinare 

privind mișcarea necomecială a 

animalelor de companie; 

87. 7

1 

Eliberarea certificatului sanitar-veterinar pentru  

păsări productive (pînă la 1mie capete) 

17 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară;  

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală 

88. 7

2 

Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru  

păsări productive (de la 1mie pînă la 5 mii 

capete) 

29 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară;  

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală 

89. 7

3 

Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru  

păsări productive (de la 5 mii pînă la 10 mii 

capete) 

41 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară;  

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului; 
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Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală 

90. 7

4 

Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru  

păsări productive ( peste 10 mii capete) 

52 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară;  

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală 

91. 7

4 

Eliberarea  certificatului sanitar-veterinar pentru 

un lot de animale ( altele decît cele specificate 

la punctele anterioare ) 

23 art. 20 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară;  

Hotărîrea Guvernului nr. 793/2012 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

în timpul transportului; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 

pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului 

specific oficial al produselor alimentare 

de origine animală 

92. 7

5 

Eliberarea unui Raport pentru evaluarea unității 

supuse controlului sanitar-veterinar în vederea 

respectării cerințelor minime de sănătate 

animală, bunăstare și trasabilitate 

122 art. 6 lit. e) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară;  

Legea nr. 231/2006 privind identificarea 

şi înregistrarea animalelor; 

Hotărîrea Guvernului nr. 415/2009 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia puilor destinaţi 

producţiei de carne; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1325/2008 cu 

privire la aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind stabilirea cerinţelor 

minime pentru protecţia viţeilor în scopul 

creşterii şi îngrăşării; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1275/2008 cu 

privire la aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind protecţia animalelor de 

fermă 

 

Hotărîrea Guvernului nr.859/2008 cu 

privire la aprobarea Normei sanitar-



17 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\677\677-redactat-ro.docx 

1 2 3 4 

veterinare privind criteriile minime 

pentru protecţia porcinelor destinate 

creşterii şi îngrăşării 

Hotărîrea Guvernului nr.677/2008 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia găinilor ouătoare 

Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 

1368/2016  cu privire la aprobarea unor 

norme sanitar-veterinare 

93. 7

6 

Eliberarea unui Raport asupra auditului extern 

privind autorizarea unității cu drept de import în 

Republica Moldova, efectuat  la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

534 art. 20 alin. (2) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară;  

Hotărîrea Guvernului nr.48/2009 cu 

privire la aprobarea Normei  sanitar-

veterinare privind condiţiile de sănătate 

animală şi publică şi de certificare 

sanitar-veterinară pentru importul în 

Republica Moldova al anumitor animale 

vii şi al cărnii proaspete provenite de la 

acestea; 

Hotărîrea Guvernului nr. 913/2018 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind condiţiile de sănătate şi certificare 

animală la comerţul (importul şi exportul) 

cu bovine şi porcine; 

Hotărîrea Guvernului nr. 67/2018 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind stabilirea condiţiilor de sănătate 

animală pentru importurile anumitor 

păsări 

Hotărîrea Guvernului nr. 229/2017 cu 

privire la aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind importul şi tranzitul 

păsărilor de curte şi produselor de pasăre, 

precum şi a cerinţelor de certificare 

sanitar-veterinară 

94. 7

7 

Legalizarea pașaportului  pentru animale de 

companie, efectuat  la solicitarea persoanei  

17 Hotărîrea Guvernului nr. 839/2009 pentru 

aprobarea unor Norme sanitar-veterinare 

privind mişcarea necomercială a 

animalelor de companie 

95. 7

8 

Pașaportizarea prisăcii 35 Legea apiculturii nr. 70/2006 

96. 8

5 

Controlul  fabricării pentru distribuția aditivilor 

furajeri, efectuat  la solicitarea persoanei ce 

urmează a fi controlate 

244 art.3 alin. (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 
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97. 8

6 

Controlul distribuirii aditivilor furajeri, efectuat  

la solicitarea persoanei ce urmează a fi 

controlate 

180 art.3 alin. (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

98. 8

7 

Controlul  fabricării pentru distribuția 

premixurilor, efectuat  la solicitarea persoanei 

ce urmează a fi controlate 

331 art.3 alin. (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

99. 8

8 

Controlul  fabricării pentru distribuția furajelor 

combinate (cu aditivi furajeri: coccidiostatice), 

efectuat  la solicitarea persoanei ce urmează a fi 

controlate 

261 art.3 alin. (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

100. 8

9 

Controlul  fabricării furajelor combinate pentru 

nevoile proprii (cu aditivi furajeri: 

coccidiostatice), efectuat  la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

232 art.3 alin. (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

101. 9

0 

Controlul  fabricării pentru distribuția furajelor 

medicamentate, efectuat  la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

302 art.3 alin. (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

102. 9

1 

Controlul  fabricării furajelor medicamentate 

pentru nevoile proprii, efectuat  la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

302 art.3 alin. (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

103. 9

2 

Certificarea sanitar veterinară a furajelor pentru 

mișcarea internă 

116 art. 24 alin. (7) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

104.  Certificarea sanitar veterinară a furajelor pentru 

export 

250 art. 24 alin. (7) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

105. 9

3 

Controlul fabricării/importului medicamentelor 

de uz veterinar, efectuat  la solicitarea persoanei 

ce urmează a fi controlate 

621 art. 28 alin. (1) din Legea nr. 119/2018  

cu privire la medicamentele de uz 

veterinar 

106. 9

4 

Examinarea şi evaluarea fluxului tehnologic de 

fabricație a medicamentelor de uz veterinarcu 

eliberarea certificatului de bună practică de 

fabricaţie (GMP), efectuat  la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

1456 art. 15 alin. (3) din Legea nr. 119/2018  

cu privire la medicamentele de uz 

veterinar  
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107. 9

5 

Controlul distribuirii medicamentelor de uz 

veterinar, reactivi şi seturi de diagnostic, 

efectuat  la solicitarea persoanei ce urmează a fi 

controlate 

487 art. 28 alin. (1) din Legea nr. 119/2018 cu 

privire la medicamentele de uz veterinar  

108. 9

6 

Controlul farmaciei veterinare, efectuat  la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

232 art. 28 art. (1) din Legea nr. 119/2018 cu 

privire la medicamentele de uz veterinar  

109. 9

7 

Controlul punctului farmaceutic veterinar, 

efectuat  la solicitarea persoanei ce urmează a fi 

controlate 

232 art. 28 art. (1) din Legea nr. 119/2018 cu 

privire la medicamentele de uz veterinar 

110.  Variații și extinderi de tip I (minore) a 

medicamentului de uz veterinar 

215 art. 4 alin. (2) din Legea nr. 119/2018 cu 

privire la medicamentele de uz veterinar 

111.  Variații și extinderi de tip Ii (majore) a 

medicamentului de uz veterinar 

296 art. 4 art. (2) din Legea nr. 119/2018 cu 

privire la medicamentele de uz veterinar 

V. Domeniul controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii 

și produselor alcoolice 

112. 1

0

8 

Control la agenții economici care produc și 

comercializează angro producție dovedită a fi 

neconformă (alcool etilic și producție alcoolică: 

vinuri, bere, băuturi alcoolice ș.a.), efectuat  la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

615 art. 19 alin. (1), pct. 4) din Legea nr. 

131/2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător  

113. 1

0

9 

Efectuarea verificării pentru eliberarea 

certificatului de înregistrare a utilajului 

tehnologic principal şi a aparatelor utilizate la 

fabricarea alcoolului etilic, a distilatelor  şi a 

băuturilor alcoolice tari, efectuat  la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

157 art. 19 alin. (1) pct. 4) din Legea nr. 

131/2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător; 

art. 18 alin. (4) și (5) din Legea nr. 

1100/2000 cu privire la fabricarea şi 

circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei 

alcoolice 

VI. Domeniul protecția plantelor 

114.  Înregistrarea la solicitarea operatorilor în 

sistemul automatizat cu deplasarea 

inspectorului la locația indicată 

116 Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

115.  Monitorizarea la solicitare a stării fitosanitare a 

loturilor de producere în perioada de vegetație < 

0,5 ha 

116 Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

116.  Monitorizarea la solicitare a stării fitosanitare a 

loturilor de producere în perioada de vegetație 

de la 0,5 ha pînă la 2,0 ha 

151 Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

117.  Monitorizarea la solicitare a stării fitosanitare a 

loturilor de producere în perioada de vegetație 

de la 2,0 ha pînă la 5,0 ha 

186 Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

118.  Monitorizarea la solicitarea  stării fitosanitare a 

loturilor de producere în perioada de vegetație 

220 Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 
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de la 5,0 ha pînă la 10,0 ha 

119.  Monitorizarea la solicitare a stării fitosanitare a 

loturilor de producere în perioada de vegetație  

>10,0 ha 

255 (+35 

pentru 

fiecare 5 

ha) 

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

120.  Elaborarea la solicitare a buletinelor de 

avertizare (timpul pentru un obiect nociv) 

17 Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

121.  Elaborarea la solicitare a pronosticului 

trimestrial a răspîndirii dăunătorilor și bolilor la 

culturile agricole 

180 Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

122.  Verificarea fitosanitară, la solicitarea persoanei 

ce urmează a fi verificată 

174 Legea nr. 50/2013 cu privire la 

controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana 

pentru animale şi produsele alimentare şi 

cu normele de sănătate şi de bunăstare a 

animalelor 

Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

123.  Controlul depozitelor/magazinelor specializate 

preconizate pentru păstrarea produselor de uz 

fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor, efectuat  la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

278 art.15 alin. (1) din Legea nr. 119/2004 cu 

privire la produsele de uz fitosanitar şi la 

fertilizanţi 

124.   Controlul obiectului  şi a  pachetului de  

documente pentru validarea acceptării fabricării 

produselor de uz fitosanitar şi/sau a 

fertilizanților, efectuat  la solicitarea persoanei 

ce urmează a fi controlate 

209 Legea nr. 119/2004 cu privire la 

produsele de uz fitosanitar şi la 

fertilizanţi 

125.  Instruirea profesională la solicitare  a unui 

utilizator de produse de uz fitosanitar de grupa I 

și II de toxicitate.. 

310 art.12 din Legea nr. 119/2004 cu privire 

la produsele de uz fitosanitar şi la 

fertilizanţi 

VII Domeniul semințe și material săditor 

126. 1

2

3 

Controlul depozitelor/ magazinelor  a agenților 

economici înregistrați la producerea și sau 

prelucrarea și/sau comercializarea materialului 

semincer și săditor, efectuat  la solicitarea 

persoanei ce urmează a fi controlate 

371 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

127. 1

2

6 

Controlul unităților de procesare, curățare, 

calibrare, tratare, ambalare a materialului 

semincer de porumbși floarea-soarelui a 

agenților economici înregistrați (fabrici), 

efectuat  la solicitarea persoanei ce urmează a fi 

controlate 

244 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

128. 1

2

7 

Prelevarea la solicitare a probelor de semințe și 

a materialului săditor destinate verificării 

93 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 
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calității pentru comercializare 

129. 1

2

8 

Controlul în cîmp a materialului de înmulţire şi 

săditor fructifer, decorativ, viticol(per hectar) 

cu eliberarea certificatului de valoare biologică, 

efectuat  la solicitarea persoanei ce urmează a fi 

controlate 

302 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr. 415/2013 pentru 

aprobarea Normei privind producerea, 

controlul, certificarea şi comercializarea 

materialului de înmulţire şi de plantare 

fructifer 

Hotărîrea Guvernului nr. 418/2013 cu 

privire la aprobarea Reglementării 

tehnice "Producerea, certificarea, 

controlul şi comercializarea materialului 

de înmulţire şi săditor viticol" 

130. 1

3

0 

Eliberarea la solicitare a Certificatului de 

calitate pentru materialul de înmulţire /săditor 

fructifer  importat 

116 

 

 

 

Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr. 415/2013 pentru 

aprobarea Normei privind producerea, 

controlul, certificarea şi comercializarea 

materialului de înmulţire şi de plantare 

fructifer 

Hotărîrea Guvernului nr. 418/2013 cu 

privire la aprobarea Reglementării 

tehnice "Producerea, certificarea, 

controlul şi comercializarea materialului 

de înmulţire şi săditor viticol" 

131.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele identificarea anumitor specii de 

buruieni, cu eliberarea certificatului de 

calitate/buletin de analiză 

231 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

132.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Calibrare cu eliberarea certificatului de 

calitate/buletin de analiză 

78 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 
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Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

133.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele umiditate cu eliberarea certificatului de 

calitate/buletin de analiză 

145 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

134.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Masa a 1000 de semințe, cu eliberarea 

certificatului de calitate/buletin de analiză 

57 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

135.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele starea fitosanitară cu eliberarea 

certificatului de calitate/buletin de analiză 

61 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

136.  Testareala solicitare a unei probe de semințe la 

indicele puritate (Oleaginoase,cereale și textile) 

cu eliberarea certificatului de calitate/buletin de 

analiză 

131 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 
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Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

137.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele puritate (Plante furajere), cu eliberarea 

certificatului de calitate/buletin de analiză 

171 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

138.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele puritate (Sfeclă), cu eliberarea 

certificatului de calitate/buletin de analiză 

150 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

139.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele puritate (Legume cu bob mare), cu 

eliberarea certificatului de calitate/buletin de 

analiză 

128 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 



24 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\677\677-redactat-ro.docx 

1 2 3 4 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

140.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele puritate (Legume cu bob mic), cu 

eliberarea certificatului de calitate/buletin de 

analiză 

168 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

141.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele puritate (material ornamental și 

forestier), cu eliberarea certificatului de 

calitate/buletin de analiză 

143 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

142.  Testarea la solicitare aunei probe de semințe la 

indicele puritate (Plante medicinale și aromatice 

inclusiv și tutunul) cu eliberarea certificatului 

de calitate/buletin de analiză 

160 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

143.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Germinație (Cereale), cu eliberarea 

certificatului de calitate/buletin de analiză 

187 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 



25 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\677\677-redactat-ro.docx 

1 2 3 4 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

144.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Germinație (Oleaginoase și textile), cu 

eliberarea certificatului de calitate/buletin de 

analiză 

193 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

145.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Germinație (Plante furajere), cu 

eliberarea certificatului de calitate/buletin de 

analiză 

210 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

146.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Germinație (sfeclă), cu eliberarea 

certificatului de calitate/buletin de analiză 

218 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 
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Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

147.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Germinație (Legume cu bob mare), cu 

eliberarea certificatului de calitate/buletin de 

analiză 

194 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

148.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Germinație (Legume cu bob mic), cu 

eliberarea certificatului de calitate/buletin de 

analiză 

239 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

149.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Germinație (Material ornamental și 

forestier), cu eliberarea certificatului de 

calitate/buletin de analiză 

203 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

150.  Testarea la solicitare a unei probe de semințe la 

indicele Germinație (Plante medicinale și 

aromatice inclusiv tutun), cu eliberarea 

certificatului de calitate/buletin de analiză 

248 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr.158/2007 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de către instituţiile 

subordonate Ministerului Agriculturii şi 
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Industriei Alimentare şi a modului şi  

direcţiilor de utilizare a mijloacelor 

speciale  

Ordinul Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, 

care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe 

151.  Controlul și recunoașterea de soi la plantațiile 

ornamentale și bacifere cu eliberarea 

certificatului de valoare biologică 

312 Legea despre seminţe nr. 68 /2013 

Hotărîrea Guvernului nr. 415/2013 pentru 

aprobarea Normei privind producerea, 

controlul, certificarea şi comercializarea 

materialului de înmulţire şi de plantare 

fructifer 

Hotărîrea Guvernului nr. 598 din 

13.08.2012  

VIII. Domeniul unități de comerț, alimentația publică și protecția consumatorilor  

152. 1

3

1 

Avizare la solicitare a proiectelor de 

construcţie/reconstrucţie 

278 art. 18, alin. (8) din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

pct. 7 din Anexa 4 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 1209/2007 cu privire la 

prestarea serviciilor de alimentaţie 

publică 

153. 1

3

3 

Controlul agentului economic la unităţile de 

comerț cu suprafaţa ˂25 m2 ,efectuat  la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

360 art. 3 alin (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

154. 1

3

4 

 

Controlul agentului economic la unităţile de 

comerț cu suprafaţa de la 25-150 m2 efectuat la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

452 art. 3 alin (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

155. 1

3

5 

Controlul agentului economic la unităţile de 

comerț cu suprafaţa ˃150 m2 ,efectuat  la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

800 art. 3 alin (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

156. 1

3

6 

Controlul agentului economic la unităţile de 

alimentație publica de tip închis ,efectuat  la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

626 art. 3 alin (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

157. 1

3

Controlul agentului economic la unităţile de 

alimentație publica de tip deschis cu proces 

835 art. 3 alin (5) din Legea nr. 50/2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru 
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7 tehnologic deplin (restaurant, bistro), efectuat la 

solicitarea persoanei ce urmează a fi controlate 

verificarea conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor 

158. 1

3

9 

Instruirea la solicitare a operatorilor din 

businessul alimentar privind activitatea 

comercială şi prestarea serviciilor 

3062 Legea nr. 50/2013 cu privire la 

controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana 

pentru animale şi produsele alimentare şi 

cu normele de sănătate şi de bunăstare a 

animalelor 

159.  Prelevarea la solicitare a probelor de produse 

alimentare și de pe suprafețele ce vin în contact 

cu produsele alimentare (o probă) 

29 Legea nr. 50/2013 cu privire la 

controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana 

pentru animale şi produsele alimentare şi 

cu normele de sănătate şi de bunăstare a 

animalelor 

Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

IX. Domeniul comerț internațional și inspecția la frontieră 

160. 1

4

0 

Inspecția la import al mărfurilor supuse 

controlului ANSA lot pînă la (inclusiv) 5000 

kg, 5000 bucăți, 5m3, 50 m2 

162 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

Legea nr. 119/2004 cu privire la 

produsele de uz fitosanitar şi la 

fertilizanţi 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1408/2008 

cu privire la aprobarea unor norme 

sanitar-veterinare 

161. 1

4

1 

Inspecția la import al mărfurilor supuse 

controlului ANSA lot de la  5001-10000 kg, 

5001 - 10000 bucăți, 5 - 10m3, 50 - 100 m2 

209 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

Legea nr. 119/2004 cu privire la 

produsele de uz fitosanitar şi la 

fertilizanţi 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1408/2008 

cu privire la aprobarea unor norme 
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sanitar-veterinare 

162. 1

4

2 

Inspecția la import al mărfurilor supuse 

controlului ANSA mai mult de 10000 kg, 

10000 bucăți,  10m3, 100 m2 

290 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

Legea nr. 119/2004 cu privire la 

produsele de uz fitosanitar şi la 

fertilizanţi 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1408/2008 

cu privire la aprobarea unor norme 

sanitar-veterinare 

163. 1

4

3 

Prelevarea probelor pentru examen de laborator 70 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

Legea nr. 119/2004 cu privire la 

produsele de uz fitosanitar şi la 

fertilizanţi 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1408/2008 

cu privire la aprobarea unor norme 

sanitar-veterinare 

164. 1

4

4 

Inspecția la import al animalelor vii de la 

pozițiile tarifare 0101 - 0104 pentru un lot de 

animale (1 - 10 capete) 

162 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1099/2008 cu 

privire la normele sanitar-veterinare 

privind controalele sanitar-veterinare la 

importul animalelor  

165. 1

4

5 

Inspecția  la import al animalelor vii de la 

pozițiile tarifare 0101 - 0104 pentru un lot de 

animale (11 - 100 capete) 

209 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 
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Hotărîrea Guvernului nr. 1099/2008 cu 

privire la normele sanitar-veterinare 

privind controalele sanitar-veterinare la 

importul animalelor 

166. 1

4

6 

Inspecția la import al animalelor vii de la 

pozițiile tarifare 0101 - 0104 pentru un lot de 

animale (  mai mult de 100 capete) 

290 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1099/2008 cu 

privire la normele sanitar-veterinare 

privind controalele sanitar-veterinare la 

importul animalelor 

167. 1

4

7 

Inspecția la import al animalelor vii de la 

pozițiile tarifare 0105 - 0106 

64 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1099/2008 cu 

privire la normele sanitar-veterinare 

privind controalele sanitar-veterinare la 

importul animalelor 

168. 1

4

8 

Inspecția sanitar-veterinar al animalelor  de 

companie (1 cap) 

29 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1099/2008 cu 

privire la normele sanitar-veterinare 

privind controalele sanitar-veterinare la 

importul animalelor 

HG nr. 839 din 17.12.2009 pentru 

aprobarea unor Norme sanitar-veterinare 

privind mişcarea necomercială a 

animalelor de companie  

169. 1

4

9 

Inspecția mărfurilor importate prin intermediul 

coletelor poștale 

35 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 
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Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1408/2008 

cu privire la aprobarea unor norme 

sanitar-veterinare 

170. 1

5

0 

Inspecția navei la respectarea cerințelor sanitar-

veterinare și fitosanitare 

139 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1408/2008 

cu privire la aprobarea unor norme 

sanitar-veterinare 

171. 1

5

1 

Inspecția animalelor vii la  export cu 

transbordare din autotransport în nava maritimă 

(o unitate de transport auto) 

220 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1099/2008 

cu privire la normele sanitar-veterinare 

privind controalele 

sanitar-veterinare la importul animalelor 

Hotărîrea Guvernului nr. 1093/2007 

pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile şi documentele aferente 

Sistemului de Identificare şi Trasabilitate 

a Animalelor 

172. 1

5

2 

Inspecția sanitar veterinar la exportul cerealelor 

furajere cu eliberarea certificatului veterinar 

139 Legea nr. 221/2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară 

Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul 

de trecere a frontiere de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

173. E

l

i

b

e

r

a

r

e

a 

Eliberarea pașaportului fitosanitar la mărfurile 

stipulate în H.G 356 din 31.05.2012 pentru 

aprobarea unor acte normative privind 

implementarea  Legii nr. 228 din 23 septembrie 

2010 cu privire la protecția plantelor și la 

carantina fitosanitară. 

58 Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 

Hotărîrea Guvernului nr. 356/2012 pentru 

aprobarea unor acte normative privind 

implementarea  Legii nr.228 din 23 

septembrie 2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară 
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