


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 
INDUSTRIEI ALIMENTARE AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

O R D I N C O M U N 
mun. Chişinău 

,2010 Nr. /Y^S 
Cu privire la organizarea activităţii de 
certificare a produselor agricole 
alterabile destinate exportului. 

în scopul asigurării calităţii şi siguranţei alimentare a produselor agricole 
alterabile, inclusiv a strugurilor, destinate exportului pentru procesare pe teritoriul 
altor ţări, neadmiterii staţionării unităţilor de transport la punctele de trecere a 
frontierei de stat, 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

ORDONĂM: 

1. A desemna Centre de Sănătate Publică (CSP), care vor fi antrenate la 
efectuarea expertizelor sanitare, inclusiv efectuarea investigaţiilor de laborator a 
conţinutului reziduurilor de produse de uz fitosanitar utilizate la producerea 
produselor agricole alterabile, inclusiv strugurilor după cum urmează: Centrul 
Naţional de Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică în mun. Chişinău, Centre 
de Sănătate Publică în raioanele Cahul, Căuşeni, Ceadîr-Lunga, Cimişlia, Orhei, 
Străşeni, Hînceşti şi UTA Găgăuzia (Comrat). 
2. Centrele de Sănătate Publică nominalizate în punctul 1, vor asigura certificarea 
sanitară a inofensivităţii produselor agricole alterabile, inclusiv a strugurilor 
conform procedurii privind avizarea sanitară a produselor cu impact asupra 
sănătăţii publice, anexă la Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 cu privire 
la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (Monitorul Oficial, 2010. 
nr.78-80, art.455), 
3. Perfectarea şi eliberarea certificatelor sanitare şi a proceselor verbale de 
investigaţii se vor efectua în regim nenormat, în termen de pînă la 5 zile, cu 
indicarea reziduurilor tuturor produselor de uz fitosanitar utilizate la producerea 
produselor şi incluse în certificatul privind reglementarea utilizării produselor de 
uz fitosanitar şi fertilizanţilor. 
4. Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea produselor de uz fitosanitar şi 
fertilizanţilor va asigura, în mod de urgenţă, Centrele de Sănătate Publică 
raionale/municipale şi Direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer 
raionale/municipale şi UTA Găgăuzia, cu Registre de Stat a produselor de uz 
fitosanitar şi a fertilizanţilor (ediţia 2009) şi suplimentele la acestea. 



5c Direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer raionale/municipale 
şi UTA Găgăuzia, vor perfecta şi elibera în regim nenormat, certificate fitosanitare. 
6. Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer va 
elibera certificate privind reglementarea utilizării produselor de uz fitosanitar şi 
fertilizanţilor cu indicarea în certificate a denumirii substanţei active a tuturor 
produselor utilizate pe perioada de vegetaţie.. 
7. Centrele de Sănătate Publică raionale/municipale, de comun cu Direcţiile 
raionale/municipale de supraveghere fitosanitară şi control semincer şi UTA 
Găgăuzia, vor organiza prelevarea mostrelor producţiei destinate exportului pentru 
efectuarea analizelor de laborator. 
8* Mostrele vor fi prelevate de la loturi omogene de produse recoltate cu utilizarea 
produselor de uz fitosanitar indicate în registrele de evidenţă şi specificate în 
Certificatele privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar, 
eliberate de către Direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer 
raionale/municipale şi UTA Găgăuzia. 
9. Serviciile nominalizate în prezentul ordin şi producătorii de struguri vor 
conlucra reciproc în vederea asigurării îndeplinirii lucrărilor de avizare sanitară, în 
termeni stabiliţi, pentru a evita stoparea procesului de export a produselor agricole 
uşor aiterabile, inclusiv a strugurilor. 
10. Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Centrele de Sănătate Publică 
raionale/municipale, vor informa producătorii şi Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare despre cazurile de neconformitate a produselor cerinţelor 
sanitare şi vor solicita întrepriderea măsurilor pentru neadmiterea folosirii 
produselor în consum uman. 
11. Prezentul ordin se va aduce la cunoştinţa direcţiilor agricultură şi alimentaţie 
raionale/municipale şi Centrelor de Sănătate Publică raionale/municipale. 
12. Controlul executării prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dlui 
Mihai MAGDEI, viceministrul sănătăţii şi dlui Vasile BUMACOV, viceministrul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Ministru! sănătăţii Ministrul Agriculturii şi 

Vaîeriu COSARCIUC 


