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1. CARACTERISTICI GENERALE 
ALE ORGANIZĂRII AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE A PIEŢEI 
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1.1. Agenţia Națională pentru Sănătate Publică (în continuare Agenția), este autoritate 

administrativă subordonată Ministerului Sănătății, responsabilă de implementarea politicii statului în 

domeniul supravegherii pieţei privind produsele cosmetice, materialelor destinate să vină în contact cu 

produsele alimentare, produselor biocide, tutunului și produselor din tutun în scopul protecţiei 

sănătății publice, consumatorilor. 

Este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii 

Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, precum şi de alte atribute 

specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie. 

În activitatea sa, Agenţia se conduce de Constituţia şi Legile Republicii Moldova, decretele 

Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte 

normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile 

ministrului Sănătății, în domeniile de competenţă, precum şi de Regulamentul cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Națională pentru Sănătate Publică, aprobat prin HG nr. 1090 din 

18 decembrie 2017. 

Agenţia este condusă de director. 

Structura Agenţiei este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1090 din 18 decembrie 2017:      

Conducerea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică  

    Consiliul de coordonare 

    Consiliul de soluționare a disputelor 

    Direcția promovarea sănătății  

    Direcția prevenirea și controlul bolilor netransmisibile  

    Direcția prevenirea și controlul bolilor transmisibile  

    Secția supravegherea epidemiologică a bolilor cu factor de transmitere alimentar și hidric  

    Secția supravegherea epidemiologică a bolilor extrem de contagioase, zoonoze și parazitoze  

    Secția supravegherea epidemiologică a bolilor prevenibile prin vaccinări cu depozitul național de 

vaccinuri  

    Secția supravegherea epidemiologică a infecției cu HIV și hepatite virale  

    Secția supravegherea epidemiologică a gripei și a infecţiilor respiratorii virale acute  

    Secția supravegherea epidemiologică a infecţiilor asociate asistenţei medicale și rezistență 

antimicrobiană 
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    Direcția management al urgențelor de sănătate publică  

    Direcția diagnostic de laborator în sănătate publică  

    Laboratorul virusologic (cu statut de secție)  

    Laboratorul microbiologie sanitară (cu statut de secție)  

    Laboratorul de încercări chimice și măsurări instrumentale (cu statut de secție)  

    Laboratorul toxicologie experimentală cu vivariu (cu statut de secție)  

    Laboratorul microbiologic (cu statut de secție) 

    Direcția protecția sănătății publice  

    Secția sănătatea nutrițională și a copiilor  

    Secția sănătatea mediului  

    Secția sănătatea ocupațională, siguranța chimică și toxicologie  

    Secretariatul pentru înregistrarea produselor biocide (cu statut de serviciu)  

    Secția radioprotecție  

    Secția expertiză sanitară  

    Secția analiza și evaluarea riscurilor  

    Direcția cercetare și inovare în domeniul sănătății publice  

    Laboratorul științific hepatite virale şi alte infecții hemotransmisibile (cu statut de secție)  

    Laboratorul științific infecții respiratorii virale (cu statut de secție)  

    Laboratorul științific management în cercetare și sănătate publică (cu statut de secție)  

    Laboratorul științific igiena radiațiilor și radiobiologie (cu statut de secție)  

    Laboratorul științific sănătatea și factorii determinanți (cu statut de secție)  

    Laboratorul științific pericole chimice și toxicologie (cu statut de secție)  

    Direcția control de stat în sănătate (Inspectorat)  

    Secția managementul și metodologia controlului în sănătate publică  

    Secția managementul și metodologia controlului instituțiilor medico-sanitare  

    Secția managementul și metodologia controlului în domeniul activității  farmaceutice și 

dispozitivelor medicale  

    Serviciul managementul și metodologia controlului circulației substanțelor  narcotice, psihotrope 

și a precursorilor  

    Serviciul managementul și metodologia controlului în domeniul transplantului  

    Secția  protecția consumatorului  

    Direcția analiză, planificare și integrare a serviciilor și resurselor în sănătate  

    Secția evaluarea serviciilor medicale integrate și programe naționale  

    Secția conturi naționale în sănătate  

    Serviciul dezvoltarea resurselor umane în sănătate ale Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est  

    Direcția management date în sănătate  

    Direcția tehnologia informației şi comunicațiilor  

    Direcția managementul calității serviciilor de sănătate   

    Direcția autorizare și acreditare în sănătate  

    Secția evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare 

    Serviciul evaluarea şi acreditarea întreprinderilor farmaceutice 

    Serviciul contractare, relaţii cu beneficiarii din sănătate 

    Direcția audit intern  

    Direcția financiară  

    Direcția juridică  

    Direcția resurse umane  

    Direcția patrimoniu și deservire utilaj medical, achiziții 

    Secția deservire tehnică a edificiilor şi comunicaţiilor  

    Serviciul gospodăresc 

    Serviciul transport  

    Serviciul deservire utilaj medical  

    Secția managementul documentelor  

    Serviciul informare și comunicare cu mass-media  

    Ghișeul unic (cu statut de serviciu)  

    10 centre de sănătate publică (conform listei, cu statut de direcție)  
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1.2. Agenţia realizează funcţiile de control de stat în sănătate în următoarele domenii: 

1) supravegherea sănătății publice;  

2) circulația medicamentelor, produselor parafarmaceutice, controlul dispozitivelor medicale, 

inclusiv al siguranței radiologice și nucleare a acestora, și al serviciilor prestate de instituțiile 

medicale, activitatea farmaceutică, activitatea în domeniul transplantului; 

3) protecția consumatorilor în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi 

parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituțiile farmaceutice și medicale, precum și în domeniul 

altor produse și servicii puse la dispoziția consumatorului de întreprinderile și instituțiile farmaceutice 

și medicale;  

4) circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor;  

5) supravegherea pieței privind produsele nealimentare din domeniile reglementate, inclusiv 

materialele care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piață, cu excepția celor aflate în uz 

pe întreg lanțul alimentar. 

Sediul Agenţiei este în mun. Chişinău. 

Datele de contact ANSP - MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67 A,  

Tel .022-574 501; fax: 022-729 725,  

E-mail: office@ansp.gov.md, www.ansp.md. 

Persoanele de contact: 

 Vasile Guștiuc – director adjunct, Inspector Șef Sanitar de Stat – vasile.gustiuc@ansp.gov.md; 

 Andrei Ciburciu- Șef Direcție Control de Stat in Sănătate – andrei.ciburciu@ansp.gov.md; 

 Iurii Pînzaru- Șef secție pericole chimice și toxicologie - iurie.pinzaru@ansp.gov.md; 

 Ștefan Constantinovici, șef secție expertiza sanitară- stefan.constantinovici@ansp.gov.md; 

 Natalia Capsamun, șef Serviciul pentru înregistrarea produselor biocide - 

natalia.capsamun@ansp.gov.md; 

 Varfolomei Calmâc – medic specialist, direcţia prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile 

varfolomei.calmic@ansp.gov.md; 

 Andrei Postolachi- șef secție protecția consumatorilor, Direcția Control de Stat in Sănătate, 

andrii.postalachi@ansp.gov.md 

 Cristina Magu-Spînu – șef secție managementul și metodologia controlului în sănătate publică, 

Direcție Control de Stat in Sănătate, cristina.magu-spinu@ansp.gov.md 

1.3. Bugetul Agenţiei este constituit exclusiv din surse bugetare, aprobate şi alocate în conformitate 

cu Legea bugetului de stat.  

Efectivul-limită al Agenţiei, este aprobat în număr de 1636 de unități, din care 105 unități ale 

Direcției cercetare și inovare în domeniul sănătății publice, pînă la finalizarea proiectelor științifice. 

Instituţia, dispune de laboratoare acreditate proprii pentru testarea produselor. Conform Planului 

multianual de achiziţii, sunt achiziţionate echipamente şi materiale pentru investigații de laborator 

1.4. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1076/2016, a fost aprobat Regulamentul privind procedurile de 

conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal, care stabileşte modul şi 

mecanismele de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal, în vederea 

controlului produselor nealimentare pentru punerea acestora în liberă circulaţie. 

Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1116/2016 a fost aprobat Regulamentul de funcţionare a 

Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase, care stabileşte procedurile şi 

mecanismele de funcţionare a Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase 

la nivel naţional între autorităţile de supraveghere a pieţei (Sistem), prin care Agenţia este în calitate 

de membri ai reţelei Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase. În 

domeniul materialelor și obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare Agenția face 

parte din Sistemul rapid de alertă pentru alimente și este punct de contact pentru intervenție în cazul 

unor neconformități a materialelor și obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare și 

care pun în pericol sănătatea publică cu elaborarea și impunerea măsurilor de evitare a riscurilor. 

1.5. Agenţia desfăşoară activităţile de supraveghere a pieţei în domeniile atribuite, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, regulamentelor sanitare, conducându-se totodată de: 

- rezultatele monitorizării efectuate în domeniile de competenţă; 

- numărul de petiţii, apeluri telefonice, sesizări, referitor la calitatea produselor puse la dispoziţie 

pe piaţă; 

1.5.1. Activităţile de supraveghere a pieţei, au scopul asigurării protecţiei intereselor publice, 

mailto:%20office@ansp.gov.md,
mailto:%20office@ansp.gov.md,
mailto:vasile.gustiuc@ansp.gov.md
mailto:andrei.ciburciu@ansp.gov.md
mailto:iurie.pinzaru@ansp.gov.md
mailto:stefan.constantinovici@ansp.gov.md
mailto:natalia.capsamun@ansp.gov.md
mailto:varfolomei.calmic@ansp.gov.md
mailto:%20andrii.postalachi@ansp.gov.md
mailto:%20andrii.postalachi@ansp.gov.md
mailto:cristina.magu-spinu@ansp.gov.md
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protecţia consumatorilor şi se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.7/2016 privind 

supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare, Legii nr.10/2009 

privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător, Hotărîrii Guvernului nr. 1054 din 15-09-2016 cu privire la gradele de risc 

pentru produsele nealimentare şi criteriile de atribuire a acestora și regulamentelor sanitare în 

domeniile de competenţă. 

Elementul central al supravegherii pieţei este un lanţ de procese interdependente, cum ar fi 

monitorizarea, planificarea în baza criteriilor de risc, efectuarea controalelor planificate și inopinate, 

prelevarea mostrelor cu testarea în laboratoare, interpretarea rezultatelor, evaluarea riscurilor ex-post, 

luarea de decizii, aplicarea măsurilor corective sau a sancţiunilor. Un element esențial în sistemul de 

supraveghere este și aplicarea măsurilor de Autorizare sanitară prin notificare a produselor din tutun și 

cosmetice, avizare sanitară a materialelor și obiectelor destinate să vină în contact cu produsele 

alimentare și înregistrarea de stat a produselor biocide, prevăzute de Legea 10/2009.  

Pentru o evaluare obiectivă a inofensivității produselor nealimentare cu impact asupra sănătății 

în cadrul Agenției funcționează 2 mai multe laboratoare pentru determinarea indicilor toxicologici, 

sanitaro chimici, radiologici și microbiologici fiind acreditate către organismul de acreditare 

MOLDAC în conformitate cu SM ISO 17025. Laboratoarele sun interconectate în rețeaua de 

laboratoare ANSP prin sistemul Sistemului Informațional de laborator „SilverlabNet”.  

1.5.2. Principalele produse care fac obiectul controalelor şi sunt în competenţa Agenţiei, includ 

produsele cosmetice, materiale şi obiecte destinate să vină în contact cu produsele alimentare, 

produsele din tutun și produsele biocide (la etapa de producere și comercializare cu ridicata a 

acestora). 
Elaborarea, aprobarea și implementarea  

1.5.3. Supravegherea pieţei se desfăşoară la fel prin controale planificate în baza evaluării riscurilor, 

cît şi inopinate, care au loc de obicei în urma reclamaţiilor primite de la consumatori, a informaţiilor 

sau sesizărilor. 

1.5.4. Controalele se planifică, reieşind din gradul de risc al produselor, subiectele petiţiilor, apelurilor 

telefonice, sesizărilor înregistrate de Agenţie. 

1.5.5. In scopul supravegherii pieţei, inspectorii monitorizează respectarea, de către agenţii economici, 

a cerinţelor legislaţiei în vigoare, regulamentelor sanitare. 

Monitorizarea pieţei se realizează: 

- în cadrul controalelor, prin verificarea prezenţei şi modului de aplicare a marcajelor pe produse, 

prevăzute în legislaţie, disponibilitatea declaraţiei de conformitate, documentaţiei tehnice, actelor de 

provenienţă, contractelor, etc., cu/fără verificarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale; 

- în cadrul procedurii de avizare a produselor pusă la dispoziție pe piață; 

- prin analiza neîntreruptă/periodică a unor informaţii sau probe ce caracterizează cu probabilitate 

abaterile de la prevederile actelor legislative şi normative şi/sau neconformităţile produselor puse la 

dispoziţie pe piaţă cu cerinţele esenţiale, fără a interveni în activitatea agenţilor economici; 

1.5.6. La planificarea controalelor Agenţia se conduce, inclusiv de prevederile Hotărîrii Guvernului 

nr. 1054/2016 cu privire la gradele de risc pentru produsele nealimentare şi criteriile de atribuire a 

acestora, Hotărîrii Guvernului nr. 1014/2018 Metodologiei controlului de stat asupra activităţii de 

întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia Națională pentru Sănătate Publică. 

Se acordă prioritate produselor care prezintă grad mediu sau înalt de risc. 

1.5.7. Controalele se planifică pentru perioada anului 2023. 

1.5.8. Tematica controalelor planificate pentru perioada anului 2023 poate fi extinsă pentru 

perioadele următoare, avînd în vedere gradul de risc al produselor monitorizate. 
1.5.9. Supravegherea pieţei se efectuează conform Programului sectorial, elaborat conform cerinţelor 

stabilite în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1096 /2017. 

2. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI ÎN SECTOARE SPECIFICE. 

2.1. Sector: Produse cosmetice. 

2.1.1. Autoritatea responsabilă şi datele de contact - Agenţia. 

Datele de contact - MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67 A, Tel .022-574 501; fax: 022-729 

725, E-mail: office@ansp.gov.md, www.ansp.md. 

2.1.2. Direcţia control de stat în sănătate - conform Statului de personal, din 128 funcții publice 

(dintre care 20 unități la nivel național 108 repartizate în 10 Centre de Sănătate Publică teritoriale), de 

http://www.ansp.md/
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facto- în total sunt 69 unități ocupate (dintre care 9 la nivel național și 60 în 10 Centre de Sănătate 

Publică teritoriale). 

2.1.3. Strategia şi procedurile de supraveghere a pieţei. 
În plan de reglementare a supravegherii pieței produselor cosmetice ANSP  își propune 

elaborarea proiectului de modificare și completare a Regulamentului sanitar privind produsele 

cosmetice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr 1207/2016 de transpunere a ultimilor amendamente la 

Regulamentul(CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 

privind produsele cosmetice, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE)  2020/561 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 și prin 46 amendamente ale Comisiei 

(UE). 

Deasemenea este planificat pentru perioada a. 2023 elaborarea Ghidului practic privind punerea 

în aplicare a Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin HG 1207/2016  

La planificarea controalelor, au fost luate ca bază petiţiile parvenite pe parcursul anului 

precedent, apelurile telefonice, sesizările, privind calitatea produselor, cît şi gradul înalt de risc al 

produselor respective. 

Activitatea de supraveghere a pieţei privind produsele cosmetice din toate categoriile, se 

desfăşoară pentru a asigura că respectivele produse îndeplinesc cerinţele esenţiale care oferă un nivel 

înalt de protecţie a intereselor publice, precum sănătatea şi siguranţa în general, şi sunt conforme 

prevederilor Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.1027 din 02.11.2016. 
In activitatea de supraveghere a pieţei, Agenţia aplică Procedura de control a produselor 

cosmetice, aprobată prin ordinul MSMPS nr.1346 din 26.11.2018, verifică dacă produsele îndeplinesc 

cerinţele legislaţiei în domeniu conform listei de verificare ,,privind respectarea legislației în domeniul 

produselor cosmetice”, dacă agenţii economici acţionează conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca 

produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu prevederile actelor normative. 

În cadrul supravegherii pieţei produselor cosmetice, personalul autorizat cu drept de control de 

stat în domeniul sănătăţii publice al centrelor de sănătate publică teritoriale vor avea următoarele 

atribuţii: 

a) efectuarea controalelor cu scop de verificare a plasării pe piață a produselor cosmetice, care au 

fost supuse autorizării sanitare prin notificare, avizare sanitară; 

b) verificarea respectării prevederilor referitoare la etichetarea produselor cosmetice 

corespunzătoare; 

c) verificarea condiţiilor de plasare a declaraţiilor despre produs, inclusiv veridicitatea informaţiei 

prezentate populaţiei, precum şi precauţiile înaintea aplicării, astfel încît să fie asigurată siguranţa 

produselor cosmetice; 

d) verificarea notificărilor făcute de persoana responsabilă, la introducerea pe piaţă a produselor 

cosmetice. 

Dacă în rezultatul controalelor se constată, că produsele cosmetice nu sânt conforme cu cerinţele 

stabilite de actele normative şi/sau legislative, se solicită fără întârziere agentului economic relevant să 

ia toate măsurile corective adecvate pentru a interzice sau pentru a suspenda punerea la dispoziţie pe 

piaţă a produsele cosmetice sau pentru a retrage ori a rechema produsele cosmetice în decursul unei 

perioade rezonabile, proporţională cu natura riscului implicat. 

2.1.4. Raport privind activităţile desfăşurate în perioada de implementare precedentă 
2.2 Sector: Materiale şi obiecte destinate să vină în contact cu produsele alimentare. 
2.2.1. Autoritatea responsabilă şi datele de contact - Agenţia. 

Datele de contact - MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67 A, Tel .022-574 501; fax: 

022-729 725, E-mail: office@ansp.gov.md, www.ansp.md. 

Direcţia control de stat în sănătate - conform Statului de personal, din 128 funcții publice (dintre 

care 20 unități la nivel național 108 repartizate în 10 Centre de Sănătate Publică teritoriale), de facto- 

în total sunt 69 unități ocupate (dintre care 9 la nivel național și 60 în 10 Centre de Sănătate Publică 

teritoriale). 

2.2.2. Strategia şi procedurile de supraveghere a pieţei. 
În plan de reglementare a materialelor și obiectelor destinate să vină în contact cu produsele 

alimentare, Agenția își planifică elaborarea modificărilor și completărilor la Hotărîrea Guvernului 

278/2013 de aprobare a Regulamentului sanitar privind obiectele și materialele din plastic destinate să 

http://www.ansp.md/
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vină în contact cu produsele alimentare,  în contextul transpunerii Regulamentelor (UE): 2015/174; 

2016/1416; 2017/752; 2018/70; 2018/831; 2018/213; de modificare a Regulamentului (UE) 

nr.10/2011 privind materialele și obiectele din  plastic destinate să vină în contact cu produsele 

alimentare. 

Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern de aprobare a Regulamentului sanitar privind 

materialele și substanțele care vin în contact cu apa potabilă și metode de testare de transpunere 

parțială a prevederilor Directivei (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului di 16 

decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman. 

La planificarea controalelor, au fost luate ca bază petiţiile parvenite pe parcursul anului 

precedent, apelurile telefonice, sesizările, privind calitatea produselor, rezultatele controalelor 

precedente, cât şi gradul înalt de risc al produselor respective. 

Supravegherea materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare 

introduse pe piaţă, se organizează şi se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind 

supravegherea pieţei, Regulamentului sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a 

obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.594/2014, Regulamentului sanitar privind siguranţa materialelor şi obiectele destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.308/2011, Regulamentului 

sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.278/2013 și procedurii de control prin aplicarea Listei de 

verificare bunelor practici de fabricație a materialelor şi obiectele destinate să vină în contact cu 

produsele alimentare, aprobată prin ordinul MSMPS nr.1346 din 26.11.2018. 

Prin activitatea de supraveghere a pieţei, Agenţia controlează dacă materialele şi obiectele 

destinate să vină în contact cu produsele alimentare, îndeplinesc cerinţele esenţiale de siguranţă, 

respectă prevederile regulamentelor sanitare, dacă agenţii economici acţionează, conform obligaţiilor 

ce le revin, pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele reglementări 

tehnice. Se verifică, prezența manualului privind politica de asigurare a calității care să cuprindă o 

definiție clară a obiectivelor reciclatorului în materie de calitate, organizarea societății, în special 

structurile organizaționale, responsabilitățile personalului de conducere și autoritatea acestuia din 

punct de vedere organizațional în materie de fabricare a plasticului reciclat; a planurilor de control al 

calității, inclusiv cele corespunzătoare caracterizării materiilor prime din plastic și plasticului reciclat, 

calificării furnizorilor, proceselor de sortare, proceselor de spălare, proceselor de curățare în 

profunzime, proceselor de încălzire sau oricărei alte părți a procesului care este relevantă pentru 

calitatea plasticului reciclat, inclusiv alegerea punctelor care sânt critice pentru controlul calității 

materialelor din plastic reciclat; procedurile de gestiune și operaționale puse în aplicare pentru a 

monitoriza și a controla întregul proces de reciclare, inclusiv tehnicile de inspecție și de asigurare a 

calității în toate etapele de fabricare, în special stabilirea limitelor critice în punctele care sânt critice 

pentru calitatea materialelor din plastic reciclat; metodele de monitorizare a funcționării eficiente a 

sistemului de asigurare a calității, în special a capacității sale de a obține calitatea dorită a plasticului 

reciclat, inclusiv controlul produselor care nu sânt conforme; testele și protocoalele investigațiilor 

aplicate înaintea, în timpul și după fabricarea plasticului reciclat, frecvența cu care acestea au loc, 

precum și echipamentul de testare utilizat; trebuie asigurată în mod corespunzător trasabilitatea 

calibrării echipamentului de testare; documentele de înregistrare adoptate. 

Pentru alte autorități Agenţia efectuează testări de laborator, inclusiv a jucăriilor, materialelor de 

construcție, echipamentelor de protecție individuale. 

Dacă în rezultatul controalelor se constată încălcări ale prevederilor actelor legislative şi 

normative şi/sau neconformităţi a produselor introduse şi/sau puse la dispoziţie pe piaţă, în dependenţă 

de gravitatea încălcărilor, se solicit aducerea produsului la conformitate sau se emit prescripţii de 

interzicere a punerii la dispoziţie pe piaţă, decizii, sau prescripţii de rechemare/retragere a produselor 

neconforme, se aplică sancţiuni contravenţionale (după caz), se acordă consultanţă agenţilor 

economici. 

2.2.3. Raport privind activităţile desfăşurate în perioada de implementare precedent. 

 

2.3 Sector: Substanţe şi preparate chimice periculoase  

2.3.1 Pentru asigurarea utilizării corecte a produselor biocide și articolelor tratate cu produsele biocide 

plasate pe piața Republicii Moldova și supravegherea pieței produselor biocide, personalul autorizat 
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cu drept de control de stat în domeniul sănătăţii publice al centrelor de sănătate publică teritoriale vor 

avea următoarele atribuţii: 

a) efectuarea controalelor în scopul utilizării corecte de către populaţie a  produselor biocide, în 

condiţii normale; 

b) verificarea procesului de fabricaţie şi conformitatea cu principiile practicilor de bună fabricaţie, 

(deținere înscrierilor, operațiuni de fabricație efectuate, rezultatele controalelor interne a calității, 

identificarea loturilor de produse); 

c) verificarea respectării prevederilor referitoare la etichetarea produselor biocide, instrucțiunilor de 

utilizare a produselor; 

d) verificarea utilizării în procesele de fabricație a produselor biocide a substanţelor clasificate drept 

substanţe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, categoriile 1A sau 1B, în conformitate 

cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor 
și dispunerea interzicerii; 

e) verificarea condiţiilor de plasare a declaraţiilor despre produs, inclusiv veridicitatea informaţiei 

prezentate populaţiei, precum şi precauţiile înaintea aplicării, astfel să fie asigurată siguranţa utilizării 

produselor biocide; 

f) verificarea notificărilor făcute de persoana responsabilă, pentru punerea la dispoziție pe piață și 

utilizarea produselor biocide. 

g) verificarea privind articolele tratate cu produse biocide destinate prevenirii dezvoltării microbilor 

și algelor (GRUPA PRINCIPALĂ 2 - Conservanți: TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12 si TP13). 

2.3.2 Totodată, în scopul informării populației privind riscurile expunerii la unele substanțe chimice 

periculoase care sar putea conține în unele produse plasate pe piață, vor fi organizate evenimente 

precum: 

- Săptămâna utilizarea corectă a produselor biocide mase rotunde cu producători, importatori în 

diferite domenii (medical, veterinar, alimentar, etc.) 

- Săptămâna de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor); 

- Săptămâna de prevenire a intoxicațiilor acute exogene de etiologie chimică; 

- Săptămâna de prevenire  a intoxicațiilor cu plumb. 

2.3.3. Raportarea privind activităţile desfăşurate în perioada de implementare precedentă a 

programului de supraveghere a produselor biocide. 
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Anexa nr.1  

la Programul sectorial de supraveghere a pieței 
 

Agenţia Națională pentru Sănătate Publică 

PROGRAMUL SECTORIAL DE SUPRAVEGHERE A PIEŢEI  

pentru perioada anului 2023 
 

Datele de contact ANSP - MD-2028, mun. Chişinău, str.Gh. Asachi, 67 A, Tel .022-574-501, fax: 022-729-725, E-mail:office@ansp.gov.md, www.ansp.md 

                    

 
Nr. 

ord 

Legislația națională Descrierea 

produsului 

sau categoria 

Tipul de 

monitorizare 

Motivaţia 

monitorizării 

Monitorizarea 

activităţii 

Prioritate Perioada Dezvoltarea 

(extinderea, 

desfăşurarea) 

Rezultate sau 

iniţiative 

viitoare 

1 Regulamentul sanitar privind 

produsele cosmetice, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr.1027 din 02.11.2016. 

Produse 

cosmetice 

Avizarea 

produselor, 

Controale 

planificate 

si inopinate 

Produsele 

prezintă un 

grad înalt de 

risc pentru 

sănătatea şi 

siguranţa 

consumatoril

or 

Monitorizare

a noilor 

cerinţe ale 

legislaţiei, 

inspecţia 

documentelor

, 

avertismentel

or de 

siguranţă, 

examinarea 

vizuală, 

testarea (după 

caz). 

Produsele 

prezintă un 

grad înalt de 

risc şi au o 

prioritate 

înaltă 

Trimestria

l/Anual 

 

Controale la 

nivel 

teritorial 

Evaluarea şi 

prezentarea 

periodică a 

rezultatelor 

la nivel 

naţional. 

2 Regulamentului sanitar privind 

buna practică de fabricaţie a 

materialelor şi a obiectelor 

destinate să vină în contact cu 

produsele alimentare, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr.594/2014,  

Regulamentului sanitar privind 

siguranţa materialelor şi 

obiectele destinate să vină în 

Materiale şi 

obiecte 

destinate să 

vină în 

contact cu 

produsele 

alimentare. 

Avizarea 

materialelor 

şi 

obiectelor,  

Controale 

planificate 

si inopinate 

Produsele 

prezintă un 

grad înalt de 

risc pentru 

sănătatea şi 

siguranţa 

consumatoril

or 

Monitorizare

a noilor 

cerinţe ale 

legislaţiei, 

inspecţia 

documentelor

, 

avertismentel

or de 

siguranţă, 

Produsele 

prezintă un 

grad înalt de 

risc şi au o 

prioritate 

înaltă 

Trimestria

l/ Anual 

 

Controale la 

nivel 

teritorial 

Evaluarea şi 

prezentarea 

periodică a 

rezultatelor 

la nivel 

naţional. 
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contact cu produsele 

alimentare, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului 

nr.308/2011,  

Regulamentului sanitar privind 

materialele şi obiectele din 

plastic destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare 

aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.278/2013 

 

examinarea 

vizuală, 

testarea (după 

caz). 

3  Regulamentului 

sanitar privind punerea la 

dispoziție pe piață 

și utilizarea produselor biocide 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.344 din 

10.06.2020. 

Produse 

biocide și 

articole 

tratate cu 

produse 

biocide 

Înregistrare

a produselor 

biocide. 

 

Controale 

planificate 

si inopinate. 

 

Controale 

privind 

verificarea 

conformități

i produselor 

biocide 

(producători

, 

importatori, 

utilizatori). 

Produsele 

prezintă un 

grad înalt de 

risc pentru 

sănătatea şi 

siguranţa 

consumatoril

or 

Monitorizare

a noilor 

cerinţe ale 

legislaţiei, 

inspecţia 

documentelor

, 

avertismentel

or de 

siguranţă, 

examinarea 

vizuală, 

testarea (după 

caz). 

Produsele 

prezintă un 

grad înalt de 

risc şi au o 

prioritate 

înaltă 

Trimestria

l/Anual 

 

Controale la 

nivel 

teritorial 

Evaluarea şi 

prezentarea 

periodică a 

rezultatelor 

la nivel 

naţional. 

 Regulamentul sanitar privind 

notificarea şi raportarea 

informaţiei despre produsele 

din tutun şi produsele conexe, 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1065/2016 

Produse din 

tutun și 

produse 

conexe 

Notificarea 

produselor 

din tutun şi 

produselor 

conexe noi 

și/sau cu 

compoziția 

modificată 

Produsele 

prezintă un 

grad înalt de 

risc pentru 

sănătatea şi 

siguranţa 

consumatoril

or 

Monitorizarea 

implementării 

noilor cerinţe 

ale legislaţiei, 

examinarea 

documentelor 

prezentate și 

expunerea 

privind 

Produsele 

prezintă un 

grad înalt de 

risc şi au o 

prioritate 

înaltă 

La 

solicitarea 

agenților 

economici 

producători 

și 

importatori 

de produse 

din tutun şi 

Verificarea la 

prezentarea 

produselor 

din tutun şi 

produselor 

conexe 

pentru 

avizarea 

sanitară 

Evaluarea şi 

prezentarea 

periodică a 

rezultatelor 

la nivel 

naţional 
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corespundere

a produselor 

prevederilor 

legislației  

produse 

conexe noi 

și/sau cu 

compoziția 

modificată 

 Regulamentul sanitar privind 

avertismentele de sănătate și 

etichetarea produselor in tutun, 

a tutunului destinat rulării 

în țigarete şi a produselor 

conexe, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 613/2017 

Produse din 

tutun și 

produse 

conexe 

Coordonarea 

avertismentel

or de sănătate 

și 

informațiilor 

pentru 

etichetarea 

produselor 

din tutun, a 

tutunului 

destinat 

rulării 

în țigarete şi 

a produselor 

conexe  

Produsele 

prezintă risc 

sporit pentru 

sănătatea şi 

siguranţa 

consumatoril

or 

Monitorizarea 

implementării 

noilor cerinţe 

ale legislaţiei, 

examinarea 

documentelor 

prezentate și 

expunerea 

privind 

corespunderea 

avertismentelo

r de sănătate și 

informațiilor 

pentru 

etichetarea 

produselor 

prevederilor 

legislației 

Produsele 

prezintă risc 

sporit şi au o 

prioritate 

înaltă 

La 

solicitarea 

agenților 

economici 

producător

i și 

importator

i de 

produse 

din tutun şi 

produse 

conexe noi 

și/sau cu 

compoziți

a 

modificată 

Verificarea la 

prezentarea 

produselor 

din tutun şi 

produselor 

conexe 

pentru 

avizarea 

sanitară 

Evaluarea şi 

prezentarea 

periodică a 

rezultatelor 

la nivel 

naţional 

 Legea nr. 278/2007 privind 

controlul tutunul  

Produse din 

tutun și 

produse 

conexe 

Controale 

planificate 

si inopinate. 

 

Conlucrarea, 

schimb de 

informații cu 

Serviciul 

Vamal, 

Serviciul 

Fiscal de 

Stat, Agenția 

Produsele 

prezintă risc 

sporit pentru 

sănătatea şi 

siguranţa 

consumatoril

or 

Monitorizare

a 

implementări

i legislaţiei 

-Legea nr. 

278/2007  

Produsele 

cu risc 

sporit şi au o 

prioritate 

înaltă 

Periodic 

pe 

parcursul 

anului 

Controale la 

nivel 

teritorial 

Evaluarea şi 

prezentarea 

anuală a 

rezultatelor 

la nivel 

naţional 
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Servicii 

Publice 

privind 

respectarea 

legislaţiei în 

domeniul 

controlului 

tutunului 
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Anexa nr.2  

la Programul sectorial de supraveghere a pieței 

PLAN DE CONTROL 

pentru domeniul supravegherii pieței 

 

Nr/o 
Denumirea  (numele) 

persoanei supuse controlului 
Codul fiscal 

Obiectul supus 

controlului 

Adresa amplasarii obiectului 

supus controlului 

Datele de contact 

ale persoanelor 

supuse controlului 

planificat (telefon, 

poşta electronică) 

Trimiestrul 

În domeniul importului şi plasării pe piaţă a produselor din tutun, produselor conexe,  

dispozitivelor şi accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. 

1.  ÎI „Gabriel Voinu” 1003603007729 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Cîrpești 27378362 I 

2.  ÎI „Panea Maria” 1010603000731 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Cîrpești 79172719 I 

3.  ÎI „Codreanu-Constantiniuc” 1003603005013 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. Pelinei 79075285 I 

4.  ÎI „Racoviță Alexandru” 1005603004087 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. Andrușul de Jos 69616512 I 

5.  ÎI „Raru Ion” 1004603005308 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. Andrușul de Jos 78749323 I 

6.  ÎI „Liudmila Postavicenco” 1003610003021 
secție comerț tutun  

r-l Taraclia, s. Musaitu 29452340 I 

7.  ÎI „Ciumertova Tatiana” 1005603006335 
secție comerț tutun  

r-l Taraclia s. Corten 79859352 I 

8.  ÎI „Cara Tatiana” 1009603003033 
secție comerț tutun  

r-l Taraclia, s. Aluatu 68638820 I 

9.  SRL „LUXIGRAND” 1013603001728 
secție comerț tutun  

r-l Taraclia, s. Novosiolovca 79294955 I 

10.  
SRL „MOLDRETAIL 

GRUP 
1010600022460 

secție comerț tutun  mun. Cahul, str. A. Mateevici, 

12 v 
78181979 I 

11.  SRL „SVETODCOM” 1003603001808 
secție comerț tutun  mun. Cahul, str. Ștefan cel 

Mare,112a 
  I 

12.  SRL „Imensitate” 1002600011694 
secție comerț tutun  mun. Cahul, str. Ștefan cel 

Mare, 13 
67218255 I 

13.  SRL ,,Moldretail Grup'' 1010600022460 
secție comerț tutun  

or. Călărași,str.M.Eminescu,23 60664040 I 
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14.  SRL ,,Moldretail Grup'' 1010600022460 
secție comerț tutun  

or.Călărași,str.M.Eminescu ,73 60664040 I 

15.  SRL ,,Moldretail Grup'' 1010600022460 
secție comerț tutun  

or.Călărași ,str.Al. Cel Bun,100 60664040 I 

16.  ÎI „Nelea Chiriac” 1004603003289 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Toceni 78240694 II 

17.  ÎI „Cepeleaga Elena” 1019603000398 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Toceni 60132849 II 

18.  ÎI „Volînschii Valeriu” 1003603000063 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Lingura 67255288 II 

19.  ÎI „Bizu Dumitru” 1007603002766 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Lingura 79427303 II 

20.  ÎI „Machidon Vitalie” 1006603004291 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. Larga Nouă 60655310 II 

21.  ÎI „Vitana-Caragheorghi” 1003611005777 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. A. I. Cuza 78048151 II 

22.  ÎI „Todorova Maria” 1004603001665 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. Baurci Moldoveni 79549254 II 

23.  ÎI „Mailorov Viorel” 1011603002293 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. Baurci Moldoveni 79554355 II 

24.  SRL „Francov Ma” 1012603001385 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. Huluboaia 69903485 II 

25.  ÎI „Caracaș” 1005603006461 
secție comerț tutun  

r-l Taraclia, s. Cairaclia 29466290 II 

26.  SRL „Imensitate” 1002600011694 
secție comerț tutun  

or. Cantemir 67218255 II 

27.  ÎI Grișcenco Iurii,  1003607009008 
secție comerț tutun  

or.Drochia Str. 27 august 36 0252-2-89-35 II 

28.  ÎI Grișcenco Iurii,  1003607009008 
secție comerț tutun  or.drochia Bul Independenței  

77 
0252-2-89-32 II 

29.  SC Galvalim SRL 1004600017092 secție comerț tutun  
str. Drumul Viilor 43 , mun. 

Chișinău 

ba78@mail.ru , 

068058626 
II 

30.  ÎI “ Calincov Alexandr” 1015603003542 
secție comerț tutun  r-l Taraclia, or Tvardița, str. 

Gagarina 60095593 
III 

31.  ÎI „Șoșev Constantin” 1011603000727 
secție comerț tutun  r-l Taraclia, or Tvardița, str. 

Mira, 69 
69522380 III 

32.  SC „Leniur Grup” SRL 1006603004431 
secție comerț tutun  r-l Taraclia, or Tvardița, str. 

Mira 
69512148 III 

33.  ÎI „Varvara Arnaut” 1003611006165 
secție comerț tutun  

r-l Taraclia, s. Albota de Jos 69295193 III 
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34.  ÎI „Arabadji Ecaterina” 1006603001588 
secție comerț tutun  

or. Taraclia, str. Mira, 10 29425360 III 

35.  ÎI „Vasilisa Brudari” 1011603001090 
secție comerț tutun  

or. Taraclia, str. Lenin, 116 29424366 III 

36.  ÎI „Dinu Chirilă” 1003603010019 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. Zîrnești 29959733 III 

37.  ÎI ,"Său Alexandru'' 1003609003619 
secție comerț tutun  

or. Călărași str. Bojole,25 24424916 III 

38.  SRL "Imensitate'' 1002600011694 
secție comerț tutun  

or. Călărași str. Al. Cel Bun,188 22289234 III 

39.  ConsumCOOP Chetrosu,  1004607001766 
secție comerț tutun  

rl.Drochia s.Chetrosu 068361540 III 

40.  SRL Biconex group 1002600014178 
secție comerț tutun  

or.Dondușeni, str.Comarov f/n 069255176 III 

41.  
SRL ,,Beconix-Gup” 1002600014178 

secție comerț tutun  str. Eminescu 2, or. Rîșcani, r-l 

Rîșcani 069023075 
IV 

42.  Consum COOP Cania 1003603009136 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Pleșeni 27341417 IV 

43.  ÎI „Vlad Munteanu” 1005603008166 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Hănăseni 60444658 IV 

44.  ÎI „Vadim Munteanu” 1016603001224 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Coștangalia 27355203 IV 

45.  ÎI „Berdilo Olga” 1010603003798 
secție comerț tutun  

r-l Cantemir, s. Coștangalia 78556407 IV 

46.  ÎI „Cufliuc Tudoraș” 1003603009147 
secție comerț tutun  r-l Cahul, s. Baadicul 

Moldovenesc 
60164939 IV 

47.  Universal COOP Ciumai 1005603000469 
secție comerț tutun  

r-l Taraclia, s. Vinogradovca 29492264 IV 

48.  ÎI „Anna Codjebaș” 1005603000322 
secție comerț tutun  

r-l Taraclia, s. Ciumai 29433850 IV 

49.  SC „SVETODCOM” 1003603001808 
secție comerț tutun  mun. Cahul, str. Ștefan cel 

Mare,42/30 
29935171 IV 

50.  ÎI „Nichita Ciobănică” 1003603150153 
secție comerț tutun  

r-l Cahul, s. Roșu 79591151 IV 

51.  ÎI „Nărea Sirius” 1005603003194 
secție comerț tutun  

mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 79125219 IV 

52.  SC „LOTONAUS” SRL 1004603003773 
secție comerț tutun  

mun. Cahul, str. M. Eminescu 69147501 IV 

53.  SRL "Plagrișfam'' 1009609000779 
secție comerț tutun  or.Călărași,str.Alexandru Cel 

Bun,129 
24423415 IV 
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În domeniul plasării pe piață a produselor (biocide) 

1.  SRL " Aden-Transexim" 1003600108669 
Fabricarea altor produse 

chimice 
r-ul Călăraşi, sat.Tuzara 69547613 III 

în domeniul produselor cosmetice 

1.  S.C.Carvidon Service SRL 1005611002057 Magazin industrial ,or.C-Lunga,str.Budeacului 129 76703573 III 

2.  CET ,, Transfer- Impex ” SRL 1002600048294 Depozit or. Iargara, str. Ștefan cel Mare, 17 061076333 IV 

în domeniul bunei practici de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare 

1.  
S.R.L. "MAVILAN-GRUP", 

CAZACU VIOREL  
1017607000783 

Fabricarea ambalajelor din 

lemn 
or. Soroca str. Uzinelor 1 069302270 III 

2.  S.R.L ,, Turnvesplas ” 1004605003054 
Producerea veselei din 

aliminiu 
or. Basarabeasca, str. Muncii, 59 A 29722290 IV 

3.  S.R.L ,, Ambasfer” 1003605002142 
Hală de fabricare a 

capacelor metalice 
or. Basarabeasca, str. Gării,5 29722105 IV 

 
 

 
 


