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Cu privire la exportul  

producţiei de origine 

vegetală în Federaţia Rusă 

 

 Întru executarea prevederilor Memorandumului cu privire la inofensivitatea 

producţiei de origine vegetală exportată din Republica Moldova în Federaţia Rusă (în 

particular: conţinutul reziduurilor de pesticide, nitraţi şi nitriţi) din 02.10.2008   şi a 

Suplimentului la Memorandum din 23 iunie 2009   privind  înregistrarea 

întreprinderilor-exportatoare în baza prezentării dovezilor referitoare la posibilitatea 

îndeplenirii cerinţelor actelor normative în domeniul inofensibilităţii producţiei de 

origine vegetală din Federaţia Rusă şi executarea controlului intern a producţiei 

 

O R D O N: 

 

1. Se instituie grupul de lucru pentru examinarea cererilor şi materialelor doveditoare 

anexate,  în vederea întocmirii listei exportatorilor producţiei de origine vegetală în 

Federaţia Rusă, în următoarea componenţă nominală: 

 

Viorel GUŢU - viceministru agriculturii şi industriei alimentare, 

preşedinte; 

Ion Sula - şef al Direcţiei Generale de dezvoltare sectoriale şi 

siguranţa alimentelor;  

Mihai Suvac - şef al Direcţiei politici de piaţă pentru produsele                   

de  origine vegetală, Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare; 

Ghenadie Onceanu      - şef al Inspectoratul General de Supraveghere               

Fitosanitară şi Control Semincer; 

Mihai Butucel            - şef al Direcţiei juridice şi armonizarea legislaţiei, 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; 

Marin Mortean                   - sef Direcţie, Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi în 

Agricultură; 

Victor Avram                - preşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor 

de Fructe din Republica Moldova -”Moldova-fruct”; 



Victor Ungureanu          - preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Fructe din  

Moldova; 

Vasile Bieşu                     - director executiv al Asociaţiei Producătorilor şi 

Exportatorilor Strugurilor din Moldova. 

Viorel Sîrghi - director executiv al Asociaţiei Patronală a Importatorilor 

şi Exportatorilor din Moldova „Liga Importatorilor şi 

Exportatorilor din Moldova”  

Leonid Coca - preşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor a 

Produselor de Origine Vegetală în Federaţia Rusă 

„MoldRosProdExpo” 

Petru Iliev - preşedinte al Asociaţiei Cultivatorilor de Cartof din 

Republica Moldova, Organizaţia Obştească „Solana-M” 

     

2. Grupul de lucru: 

2.1. va examina cererile şi corespunderea materialelor anexate la cerere 

Memorandumului cu privire la inofensivitatea producţiei de origine vegetală 

exportată din Republica Moldova în Federaţia Rusă din 02.10.2008 şi a 

Suplimentului la Memorandum din 23 iunie 2009, în particular, referitoare la 

posibilitatea îndeplinirii cerinţelor actelor normative în domeniul inofensivităţii 

producţiei de origine vegetală din Federaţia Rusă, conform Anexei Nr. 1. 

2.2. va întocmi lista exportatorilor producţiei de origine vegetală în Federaţia 

Rusă, prioritatea fiind acordată agenţilor economici înaintaţi de către Asociaţiile 

profesionale pe categoriile de produse specificate în Legea Nr. 257 din 

27.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi 

agroalimentare. 

2.3. va prezenta lista agenţilor economici, ce corespund cerinţelor stabilite în 

prezentul ordin, către Federaţia Rusă, pentru coordonare. 

3. Periodicitatea revizuirii listei exportatorilor producţiei de origine vegetală în 

Federaţia Rusă, se va efectua cu o frecvenţă nu mai mare de două ori pe an în 

baza criteriilor stabilite prin proces-verbal al şedinţei grupului de lucru, aprobat 

prin prezentul Ordin. 

4. Se abrogă Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 177 din 

25.08.2010 cu privire la exportul producţiei de origine vegetală în Federaţia 

Rusă. 

5. Controlul  executării prezentului Ordin îl exercit personal. 

 

 

 

 

 

Ministru        Vasile BUMACOV 

 



 

 Prezentul ordin este elaborat de către Direcţia politici de piaţă pentru produsele 

de origine vegetală. 

Mihail Suvac 

 

 

Coordonat: 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Executor: 

Tel. 210271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viorel GUŢU  

 

Ghenadie ONCEANU      

 

 

Mihai Butucel            

 

 

Valentina Furdui 

 

 

 

 

 

Vasile Şarban  

  

  

  



Anexa nr. 1 

la  Ordinul Ministerului Agriculturii 

şi Industriei Alimentare   

 nr. ___   din  ____ _________ 2010 

 

 Actele necesare pentru întocmirea dosarului de exportator   

    

  

Specificarea tipurilor de documente/acte sau copii 

Producători 

agricoli şi 

exportator 

Exportator 

(intermediar) 

1 

Cerere, în formă liberă,  în vederea includerii în Registrul 

exportatorilor de producţie agricolă. În cerere se va specifica 

tipul de produse agricole pe specii care se intenţionează de a fi 

exportate, volumele orientative de export, ţara importatoare şi 

alte date 

DA DA 

2 
Copia de pe Certificatul de Înregistrare la C.Î.S. sau A.P.L. 

(primarie) 
DA DA 

3 
Copia de Extrasul  din Registrul de stat al persoanelor 

juridice 
DA DA 

4 Certificat de la Banca comercială cu indicarea rechizitelor 

bancare 
DA DA 

5 

Certificate eliberate de organul administraţiei publice locale sau 

copiile de pe contracte de arendă a terenurilor 

agricole/plantaţiilor, de locaţiune a imobilelor/depozitelor etc., 

prin care se confirmă că solicitantul  

    

a) deţine în proprietate sau în folosinţă plantaţii de livadă,  de 

viţă de vie, de legume. În cerificat, după caz,  vor fi indicate a 

speciilor cultivate. În cazul producerii legumelor pe teren 

protejat se va indica suprafaţa de sere sau solarii. 

DA DA 

b) deţine contract/e de livrare a produselor agricole, încheiat 

cu  producătorii agricoli, în care va fi indicat asortimentul 

(specia, şi după caz, varietatea) 

  DA 

c) referitor la deţinerea în proprietate sau locaţiune a 

depozitelor, inclusiv frigorifice,  pentru păstrarea producţiei 

horticole  

DA DA 

d) referitoar la existenţa condiţiilor elementare de sortare şi 

ambalare a producţiei horticole destinate exportului 
DA DA 

6 

Copii de pe documentele care confirmă respectarea 

prescripţiilor actelor normative şi legislative privind protecţia 

plantelor şi trasabilitatea produsului: 

    



a) Copia de pe Registrul de evidenţă a procurării şi depozitării 

produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor (prima pagină, 

ultima pagină cu sigiliu şi şampile, şi una sau două pagini din 

interior) 

DA DA 

b) Copia de pe Registrul de evidenţă a utilizării produselor de 

uz fitosanitar şi fertilizanţilor (prima pagină, ultima pagină cu 

sigiliu şi şampile, şi una sau două pagini cu ultimele înscrieri) 

DA DA 

7 

Copia de pe documentele ce confirmă existenţa unor relaţii  cu 

un potenţial importator (în cazul exportului în Federaţia Rusă) 

în vederea livrării producţiei agricole 

    

a) copia de pe Contractul de livrare a producţiei agricole 

încheiat cu un agent economic din ţara importatoare 
DA DA 

b) Copia de pe Autorizaţia de carantină pentru import, 

eliberată de organul de specialitate teritorial din ţara 

importatoare (pentru Rusia - ИКР de la Ditecţia teritorială a 

Rosselihoznadzor-lui) 

DA DA 

8 

Copia de pe documentele ce confirmă posibilităţile de 

transportare a produselor agricole perisabile la distanţe mari  
DA DA 

a) copia de pe contractul de prestări servicii de transport cu o 

companie de transport care deţine unităţi de rulaj specializate 

pentru transportarea produselor perisabile 

DA DA 

b) după caz, copia de pe documentele ce confirmă deţinere, în 

proprietate privată sau în arendă/locaţiune, a unităţilor de 

transport specializate  

  DA 

 


