
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2018 cu privire 

la organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Siguranța Alimentelor 

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

 

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu 

modificările ulterioare, Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr.230-232, art. 840), cu modificările ulterioare, și art. 4 din Legea nr. 221/2007 

privind activitatea sanitară veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2021, nr. 13-20, art. 10), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 235-244, art. 656), se modifică după cum 

urmează: 

1) În hotărâre: 

a) La pct. 2, cifrele „1320” se substituie cu „1522”, cifrele „213” se 

substituie cu „193”, și cifrele „957” se substituie cu „1179”.  

2) La anexa nr. 1: 

a) Pct. 13 sbp. 7), după cuvintele „funcționarului public” se complectează 

cu cuvintele „inclusiv conducătorii și conducătorii adjuncți ai subdiviziunilor 

teritoriale cu personalitate juridică”;   

b) Pct. 22 va avea următorul cuprins: „Subdiviziunile teritoriale ale 

Agenției sunt subdiviziuni teritoriale cu statut de direcție, posedă 

personalitate juridică, dispun de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii 

Moldova, de conturi trezoriale precum și de alte atribute stabilite în cadrul 

normativ.”; 

c) Se completează cu pct. 221, 222 și 223 , cu următorul cuprins:     

„221. În cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor sunt 

formate circumscripțiile teritoriale sanitare veterinare, responsabile pentru 
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punerea în aplicare a Programului acțiunilor strategice de supraveghere, 

profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de 

la animale la om și de protecție a mediului, precum și pentru a asigura 

identificarea și înregistrarea gratuită a animalelor din exploatații nonprofesionale 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2006 privind identificarea și 

înregistrarea animalelor. 

222. Controalele specifice oficiale în abator și unități de sacrificare se 

efectuează de către medicul veterinar desemnat din cadrul subdiviziunilor 

teritoriale pentru siguranța alimentelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului 

nr. 1112/2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a 

controlului specific oficial al produselor de origine animală. 

223. Posturile de inspecție la frontieră ale Agenției sunt subdiviziuni 

teritoriale cu statut de direcție și nu posedă personalitate juridică.”. 

3) La anexa nr. 2: 

a) La compartimentul „STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor”, poziția „Subdiviziuni teritoriale (cu 

statut de Direcție)” se substituie cu poziția „Subdiviziuni teritoriale (cu statut de 

Direcție și personalitate juridică)”; 

b) Compartimentul:  

 

„LISTA  

subdiviziuni teritoriale (cu statut de Direcție)  

ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”  

 

Anenii Noi 

Edineț (cu raza de acoperire și a raionului Briceni) 

Cahul 

Cantemir (cu raza de acoperire și a raionului Leova) 

Călărași (cu raza de acoperire și a raionului Telenești) 

Căușeni (cu raza de acoperire și a raionului Ștefan Vodă) 

Cimișlia (cu raza de acoperire și a raionului Basarabeasca) 

Criuleni (cu raza de acoperire și a raionului Dubăsari) 

Drochia 

Florești (cu raza de acoperire și a raionului Șoldănești) 

Fălești (cu raza de acoperire și a raionului Glodeni) 

Hîncești (cu raza de acoperire și a raionului Ialoveni) 

Ocnița (cu raza de acoperire și a raionului Dondușeni) 

Orhei (cu raza de acoperire și a raionului Rezina) 

Rîșcani 

Soroca 

Strășeni 

Sîngerei  

Taraclia 
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Ungheni (cu raza de acoperire și a raionului Nisporeni) 

UTA Găgăuzia (cu raza de acoperire a unităților administrativ teritoriale: 

Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești) 

Municipiul Chișinău 

Municipiul Bălți” 

 

 

va avea următorul cuprins: 

„LISTA  

subdiviziuni teritoriale (cu statut de Direcție și personalitate juridică)  

ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și efectivul acestora 

 
Nr. 

crt. 

Subdiviziuni teritoriale 
Efectivul 

limită 

1. Anenii Noi 37 

2. Edineț (cu raza de acoperire și a raionului Briceni) 71 

3. Cahul 37 

4. Cantemir (cu raza de acoperire și a raionului Leova) 49 

5. Călărași (cu raza de acoperire și a raionului Telenești) 57 

6. Căușeni (cu raza de acoperire și a raionului Ștefan Vodă) 58 

7. Cimișlia (cu raza de acoperire și a raionului Basarabeasca) 44 

8. Criuleni (cu raza de acoperire și a raionului Dubăsari) 46 

9. Drochia 33 

10. Florești (cu raza de acoperire și a raionului Șoldănești) 61 

11. Fălești (cu raza de acoperire și a raionului Glodeni) 61 

12. Hîncești (cu raza de acoperire și a raionului Ialoveni) 70 

13. Ocnița (cu raza de acoperire și a raionului Dondușeni) 54 

14. Orhei (cu raza de acoperire și a raionului Rezina) 67 

15. Rîșcani 32 

16. Soroca 40 

17. Strășeni 28 

18. Sîngerei  33 

19. Taraclia 27 

20. Ungheni (cu raza de acoperire și a raionului Nisporeni) 62 

21. UTA Găgăuzia (cu raza de acoperire a unităților administrativ teritoriale: 

Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești) 83 

22. Municipiul Chișinău 84 

23. Municipiul Bălți 45 

Total: 1179 

” 

c) La compartimentul „STRUCTURA-TIP a subdiviziunii teritoriale a 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”, poziția „Subdiviziunea 

supraveghere sanitar-veterinară” se completează cu subpoziția „circumscripțiile 

teritoriale sanitare veterinare””. 
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d) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: 

 

„Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 

 

ORGANIGRAMA 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

 

”. 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

  



NOTA INIIOITMAT'TVA
la proiectul hotlrffrii Guvernului

,,Cu privire la modificarea llot[rdrii Guvernului nr. 6001201 8 cu privire la

organizarea qi func{ionarea Agenfiei Nalionale pentru Siguran{a Alirnentelor"

1. f)enumirea autorului $i, clupi c^z) a ;rarlicipan{ilor la elaborarea
proiectului

Prezcntul proiect a fost elaborat de cltr:e Agerr{ia Na(ionald pentru
Siguranta Al irnentelor,

2. Conclifiile ce alr impus elaborarea proiectului cle act normativ qi

finalit[{ile rrnnlrite
Conlbrm art. II alin. (2) clin l-egea nr.20812020 perrtru modiflcarea Legii

nr.22112001 privind activitatea sanitar-vetcrinard, este inclicat cd Guvernul, in
termen de pAnI la 1 iariuarie 2021, va aduce actele sale normative in
concordanfl pentru implerlentarea acesteia. Prin Lrnnare, se propltne
nrodificarea Flotlrfirii Guvernului nr. 60012018 cu privirc la organizarea ;i
firncfionarea Agenfiei NalionaIe pentru Siguran{a Alirlentelor.

llinalitdlile urm[rite 1a elaborarea proiectului sunt aclucerea in concordan[d
a hotdrArii nrenlionate supra cu I-egea nr,20812020 per-rtru modiljcarea Legii nr.
221 12001 privind activitatea sanitar-veterinar[.

3. f)escricrea graclului cle compalibilitatc;lcntru proiectcle carc atl cit scoJ)

:rrnroniz:r rea lcgisla!ici na{ ionalc cu Icgisla!ia lJ niu nii Ilu ropelte
Proiectr.rl dat, nu prevedc arnnonizarca legislaliei rraf ionale la prevederile
legislatiei Ur-riunii Iluropene.

4. I'}rincipirlelc prcvecleri ale ;rroicctulrri gi oviclen{icrea elenrentelor noi

Prin urmarc, conlorrn art. 3 alin. (2) lit. a) clin Legea nr. 22112001,

subdiviziunilor teritoriale pontrr-r sigLrran(a alirrentelor urtlciizl a le fi acordatd

statut dc personalitate.ir-rridiczi, vor cJispunc cle qtampili ou Stcrna de Stat a

RepLrblicii Molclova, dc contr"rri trezoriale precum qi de zrlte atribute stabilite in
caclrul norurativ qi in cadrul acestora urrleazf, a [i crctrte 63 ciroLunscriplii
teritoriale sanitarc veterinare.

I)rin unnare, intru asigurarea unui caractcr lcgal, cficicnt qi transparent de

organizarc qi {uncfionare a Agcnfiei Nalionale pentrLr Siguranfa Alinrentelor,
rnodiflc[rile propuse la pct. I sLrbpct. (2) qi pct,2 subpct. (l) a proicctului
proplls sunt conlorrn prcverlerilor art. 31 alin. (B) din l-cgca nr. 98/2012 pr:ivind

admin istratia pubIici centraI d dc spccial itate.
'fotodatS, spccilicirni cir in con{ornritatc cur arroxal nr. I clin Tlot[r6rea

Guvernului nr. 26612016 cr-r privire la listn scrviciilor publice desconccntrate

administratc in ntod direct/din subordinea ministerclor qi altor autoritdli
adurinistrative centralc, ir-r surborrlinca dircotir a AgenIiei sut'tt sr-rbdivizir-rnele

tcritoriale.
Prin unnarc, subdiviziunile, inclusiv mcdicii vetcrinari qi I'clcerii

veterinari angaja!i in circurnscripIiile teritorialc sanitar vetcrinare, vor fi
responsabilc pentru puncrca irr aplicare a Programului acfitrnilor strategice de

sr:praveghcre, prolilaxie qi cornbaterc a bolilor la anitralc, de prevenirc a

transtniterii bolilor de la animale Ia om qi de proteclie a tnecliului, precurn qi

pentru a asigura ident.iIicarea qi inregislrarea gratr.riti a anirnalelor din



exploatalii nonprofesionale in conlbrrritate cu prevederile Legii nr. 23112006

privind identificarea Ei inregistrarea animalelor, gestionarea, combaterea qi

eraclicarea unor eventuale fbcare cJe boli oficial notilicabile ale atiitnalelor, qi

iEi desfEqoarf, activitatea in conlorrlitate cu Regularnentul aprobat prin ordinul
Directomlui general al Agenliei.

Prin proiectul de urodificare a l-lotdr6rii Guvernului nr. 60012018 se

propune angajarea a 202 rtrcdici qi f.'elceri vcterinari care urrneazd sd fie
responsabili pentru executarea rrlsurilor sanitare veterinare prevlzute confbrm
Progratnului ac{iunilor strategice de supraveghere, prolilaxie qi combatere a

bolilor 1a animale, precurn qi asigurarea idcntificarii Ei inregistr[r'ii gratuite a

animalelor din exploatalii non prol'osionale, in conforrlitate cu art. 9 lit. (b) gi

art. 15^din Legea nr.22112007 prirzind activitatea sanitar veterinzrrd.

ln oonlbmritate cll datelc din Registrul de Stat al Animalelor,
actualmente, in 1682 cle localitirfi din Republica Molc]ova. in exploatalii non
prolbsior-rale (gospodarii casnice) sunt intrefinute lll rnii bovine, 192 nii
porcinc,554 niii ovine, 194 mii caprine, Ztl ntii cabaline, 800 mii cAini, 10 mil.
pds[ri qi 6500 stupine de albini.

in conlbrnritate cu estinrdrile ANSA, pentru indeplinirea calitativ[ qi in
terrleni a sarcirrilor un specialist veterinar poate asigura descrvirea de ltrcto a

unui nurndr nu rrni mare cle 3000 tJC(o l"rovir-rii -ltJC; ut.t oztl- 0,5 tJC; o ctvinit

ovine-0,53 IJC; capre-O,S3 UC; porci- 0,25 UC; r"rr-r c6ini 0,25 UC), ludndu-se in
calcul ;i clistan(ele care un.ncazl a li parourse pentru a cleservi aceste animale.

Calculele operate, reflectd in total 655 504 LJC pentrLr clcservirea clrora sunt

necesari 202 specialiqti rzetcrinari.
Astl'el, un rncclic veterinar va [i responsabil de animalcle ciin col pLr{in 8

localitdli, tapt ce denotd cd aeestuia ii va reveni intrcaga reslrotrsabilitate de

supraveghcre sanitar veterinar[ a cca. 600 bovine, 1000 porcine,37l0 ovine Ei

caprine, 120 cabaline,4000 cAini, 50 rnii pdslri, dar qi alte anir"nale ?ntrefinute

in caclrLrl cxploataliilor non prolcsior-ralc.
[Jrmare a rnodificirilor proplrsc noilor specialisti vcterinari le revitr

responsatriliffilile cle aplicare a rrlsr-rrilor de t,accinare, prclerrare de probe,

identihcare Ei inregistrare a animalelor, exanrinarea sr"rspiciunilor qi aplicarea

misurilor de corlbatere a lbcar:elor clc boli olrcial r-rotilicabile, precultt gi

irnplentcrrtarca Programului de eradicarc a rabiei la vLrlpi (program colinanfat
de UI3), dup[ curn qi introducerea datelor in SIA ,,RSA" ,,MMSV" si ,, LIMS",
volum dc lucru impunitor Ei destr"rl de cornplcx.

Pentru anul 2021, sr-rnt aprobate mi.iloace fir-ranciare in sutrrd dc 14,9

milioane lei rellectate in Lcgea bugetului, surse frnanciare srrficicrrte pentru

acoperirca cheltuielilor dc pct'sonaI pcntrtt attttl c]c gcstilrnc.
Irnplerrrentarea rnodihcarilor normative propLlse va determina, o

economisire cle cca. 1,2 rnil. lei provirzute in fbnclr-rl pentru cotlbaterea lbcarelor
de boli ofrcial notifrcabile (Subprograma 51.03), prccultl ;i 0,4 Iril lei prevdzuli
pentru achitarea despirgubirilor acorclate proprietarilor cle anintale sacrillcate,
ucise sall altftl aflectate in Llrrra lichidirrii rapiclo a lbcarclor de boli
transmisibile ale animalelor (SLrbprograrna 5 I.03).

[-a l-el, ANSA va putea implcrncnta elrcicnt qi programelc colinan[ate de

UE aqa curn este Programul de con-rbatcre qi prolilaxie a pestei porcine aliicar"re
(120 mii euro) gi a Progranrulr-ri cle oor.ntratere a rabiei (1,2 mil. er-rro).

Mai rnult ca atAt, moclillc:arca prol:usI va avea un ir"r'tpact social favorabil,



prin asigurarea aocesului permanent a populaliei la asisten{f, sanitar veterinarf,
qi la serviciile veterinare minirn garantate de stat.

Prin urrnare, efectivul limit[ de personal prevdzut ir-r pct. 2 din I-IotdrArea

Guvernului r"r.60012018 urmeazd a ti nia.iorat ctt202 unit[1i.
Aceste, urodificdrdri vor potenfa irnplementarea eficientir Ei coerent[ a

prevederilor Ilotir6rii Guvernului nr, 111212010 pentrr.t aprobarea Nonnei
sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor de

origine animalS, controalele specilice in abator qi unitdli de sacrificare Ei
prevederilor i-{otdrArii Gurzernului nr. 43512010 clr privire la aprobarea
Regulilor specifice de igierrd a procluselor alirnentare de origine anirnalS.

De asemenea, consicleriirn cd libera circula{ie a procluselor alitnctttare
sigure qi sdndtoase reprezir-rtd r-rr-t aspect csenlial al pie[ei interne gi contribuie
substan{ial la s[ndtatea qi bundstarea cetdlenilor, precurn qi la inter"esele lor
socialc qi economice.

Datele statisticii rrredioinii umanc clenotd rilspdnclirea largd a maladiilor,
cauzale de diverse pericolc tir.ice, chinricc Ai biologice. Sunt curtoscute cazuri
de contarninare cu diverqi agenIii inl.eclioEi dc etiologic paraz,itard salr

bacterian[, dar qi intoxicalii in rnasl cu urmiiri letalc, prorrocate cle consutnul
produselor alinrentare de origino aniuralI neconlbrtnc.

Modificdrile propuse, vor asigr"rra societii{ii accesul la servicii veterinare
rrinirne necesarc, vor elirnina nccor.rlbrmitAlile din donreniul inregistrdrii qi

identific[r'ii anirralelor, lapt ce va spori gradul de siguran!d a produselor
alimentarc cle origine aninralS ;i in cleosebi acele obtinute in gospodariile
nonprofbsionale, dar gi a irnplementirrii mult rrai ellciente a Prograntului
acliunilor stratcgice de supraveghere, prolilaxie qi cotnbatere a bolilor la
ztnimale, cle prevenire a transniiterii bolilor de la animale la orn qi de protccfie a
mediului, garantAndu-se securitatea alirlentari ar-rtohtorrd. cAt qi va lacilita
acoesuI aninralelor qi a proi.lusclor ob{inute cle la acestea pe pielele externc.

aln 1l'czent, aceste reI'orme sunt necesare indcosebi, deoarece

itnplemcntarea lor rza aduce benelicii atdt la nivel nalional, cdt gi institulional.
Strategia c1e dezvoltare a Agcn(ici, ;lentru r-rnrdtorii ani de activitatc este

transfbnnarea irrtr-o institLrfic europeanel rlodcrni Ei elicicrrtir in asigurarea
sisurantci al inrcntclor.

Q

I hi cupririsul $ 42 din l-lotlrliretr Curlii Constitulionalc nr. ll202l petrtru

lcontrolr.rl corrsl.ituIionalitltii art. l5 alin. (2) lit. cl), e), I), rilirr. (3), art.23 alin.

lt:) ti (6) qi art.26 alin, (6) - (9) din Legca cu privire la Guvenr nr. 136 clin 7

iulie 2017 (cornpetenfelc unui Guvem al clrr-ri rnanclat a incctat), Curtea
Constitufionald aminteqte cd,,filn I'lotirrArea nr.7 din l8 mai 2013, Curtea a

re(inut cd ur-r Guvern ciernisionar continLr.i sd adtninistrczc 1r:eburile pr-rblice ir-r

aqteptarea unui nou Guvcrn, oarc sir Iie plcnipotenfiar. Aclmirristrarea treburilor
publicc se rcfbrd la deciziile zilnicc, curente alc (luvernului, care suttt ncccsare

furrc{ionErii neintrerupte a serviciului public Ievicl. ns].". in oorrtirtrtare, Curtea
Constitufional[ irr rzirtutea $ 44 din HotirrArea rtr.'/12021, a relielat c5, ,,[...,]
Guvernul al cdrui mandat a incetat t,..1 (iv) poate solu{iona treburile in curs,

care au fbst iniliate de Guverrrul plerripotenliar qi trebLrie [Lnalizate (a se veclea

HCC nr.7 clirr l8 mai 2013, ss ll3) [...l.".Penlru a stabili r"rn echilibru corect
intre principiul legitimitalii politioe a (luvcrnulr:i al cdrui r.nandat a incetat qi

prir-rcipitrl necesitilii, Curtea Constitutionall a instituit un tcst care perrnite

nerea ?rr balanfii a acestor clor"rd prinoipii, ceea ce ullllne verificarea



urmdtoarelor chestiuni: (i) necesitatea rllsurilor adoptate cJe un Guvern al cdrui

mandat a incetat; (ii) repercusiunile mdsurilor adoptate de un Guvern al cdrui

mandat a incetat asupra comltetenlelor urrndtorului Guvern cu puteri depline;
(iii) daoa urrndtorul Guvern cu puteri depline poate auula trdsura adoptatir de

Guvernul al cdrui mandat a incetat.
l. Necesitatea adoptlrii prezentulr"ri proiect al hotirdrii Guvernului

unnlrcEte sd solLrfioneze cloul rJin cele trci categorii de probleme exemplilicate
de Curte, Ei anume: (1) trebLrrile cotidicne care ii lrennit sti'rtului sf, lLrnc!ioneze;
(2) trebLrrile in curs, care au lbst iniJiate de Guvernul cu puteri depline gi care

trebuie I=rnalizate ($ 52 ibidcm). Suplinirea efectivului ?n caclrul subdiviziunilor
circunrscripfiiior teritoriale sanitare rreterinare cu 202 r.rnitdli constituie o

chestiurre care va asigura lirno!ionarea irr contiuuare a institLr{iilor stzitului (in
sltefd se va asigura organizarea activit6lii sullcliviziLrr-rilor teritoriale pentru

sigureurla alirrrentelor) qi, totoclatd, va [.'inaliza lrrocesul cle implcmentare a Legii
nr.20812020, intrucfit acest proicct cle act rrormativ a lbst inilizrt de Guvernul
plenipoten!iar,

II. I-a cea cle a doua ctapl a testulLri, unneazd si exarninini posibilitzrtea

respectlrii elertentului terr.tporal, a<licd dacl el'ectele proiectului nt"t vor clepiqi

ruanclatul Guvernului cJemisionar. i,r accst sens, tinen-t sI argulnct'ttdnr cd

adoptarea acestui proir:ct ltll vrl obliga rroul Guvcrn in vreut"t t'no<J sI acliottcze
qi nu-i vzl crea impedirnente accsluia s[-Ei implementeze programul de

guvel'nal'e acceptat prin votul cle increderc al Parlatnentului.
Ill. t.a etapa hnalS a teslului, rnen[ionim c[ Guvernul cu prrteri depline va

pr-rtea anula/rer-ncdia mdsurer ir-rtreltrinsi de Guvernul clct-t-tisionar in cazul in
cilre va considera cd realizarea acesteia fur[sr-rra/hotirrdrca] a depdgit

compctentele unui Guvern deurisionar.

I in concluzie, proicclul propus spre aprobare intntnc;te criteriilc testului
r-nenfiorrat la $$ 51-55 din Ilotar6rca Curlii Constitu{ionale nr.712021, qi in
cazul dat, Guvern al clrrui rnandat a incctat cste invitat sii cor"rsidere necesar sd

adopte prezentul proiect.

5. F'unclamcntarea econonrico-fi nanciarl
tn confbrrnitate cu Legea brrgetului rJe stat pcntru anul 2021 nr.258 din
16.12.2020, intru ilnplenrcntarea prozontului proiccl de hotirrire pentru anltl

2021 sr,urt alocate 14,9 rnln. lci plarrillcatc pentrLr aclrittrrea sen,iciilor prestale

de catre rnedicii veterinari ds libcrti przrctici.

2.Igl]l1rnlggrglggl,l 9-99r!l n tiliil ita te

Proiectr-rl nu este claborat in scopul
UI-i, exccptAndu-sc cle clcctuarca cx

almonizirii legislafici ntilionale cu

.4. Uglg!_ggfryglp g I x rg 1lj-{ u![L]I 
_S 

n tl.r Ul n o rm a ti v in v i go lre
Dr1xi qp-l-,., pr.^,rtrfi,i-1,.,*, rrrr este nccesar[ moc]ificarea, abrogarea
sau adoptilrea unor acte nortlatirzc ncli.

7. Avizarea qi consultarca pulllicri a;troicctului
Conlbrrr-r prevederilor I-egii nr, 231)12008 privind transpareula irr procesul

decizional" anunful privincl ini!icrca proccsului dc claboraro a proicctului
hotlrdrii (lurzernulni va {i plasat pe pagirrii olrciall a Agcn(ici

uury.4!ffL-gqLId $i pe P1{i,,,rm g,,ygUgu., ,parlgp-gqv-,Ill
B. Constatirile expertizei anlicorrrp(ic
Proiectul va Ii supus cxpertizei anticorr-rpfic.

rtizci dc oonrpatibilitatc.



10. Constatirile expertizei .iu ridice
Proiectul va 1.r supurs expcrtizci .ir-rridicc.

11. Constat[rile altor expertize
Nu se aplic[.

Director general adislav COTICI


