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Către:  Consiliul Economic de pe lăngă Priministru 

 

Copie: ANSA 

              

Nr. 43/22-EC din 31 octombrie 2022 

Ref: Ref la modificarea HG 938 Hotărârea Guvernului nr. 938/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 398-399, art. 1044) 

 

Stimate Doamne, Stimați Domni, 

 

Asociația Businessului European (EBA Moldova), urmare a promovării insistente a modificărilor la HG 938 din 

ultimii ani, și urmare a proiectului propus spre examinare comunică următoarele obiecții.   

 

În conformitate cu Acordul de Asociere RM-UE, anexa XXII; Legea 306, Legea 228, Legea 221, Legea  50, Legea 

131, inclusiv cu cele mai bune practici ale UE, ANSA este obligată să aplice mecanismul de evaluare a riscurilor 

la controlul produselor non-animaliere la importul pe teritoriul Republicii Moldova. Mediul privat insa releva 

faptul precum ca la moment ANSA percepe plata pentru toate trei controale efectuate, de fiecare data, 

(indiferent daca au fost sau nu gasite anumite incalcari anterior) si care  care cumulativ constituie 430 de mdl: 

1) controlul documentelor care însoțesc lotul respectiv de marfă; 

2) controlul identității mărfii supuse controlului; 

3) controlul fizic al mărfii supuse controlului, cu sau fără prelevarea probelor pentru efectuarea investigațiilor 

într-un laborator acreditat. 

 

În marea majoritate a cazurilor companiile nu sunt supuse verificărilor selective, ci toate trei controale sunt 

aplicate în proporție de 100% de către ANSA, și nu după cum este prevăzut în pct.18 si 19 din HG 938/2018,  

respectiv doar se percepe plata  - fără o argumentare rezonabila. 

 

Excluderea prevederilor propuse la art. 18 și 19 contrazice prevederilor Legii 306, Legii 228, Legii221, Legii  

50 și Legii 131 art.3 al.(1) lit.c). Mai mult ca atât, potrivit Legii privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător nr.131 din 2012, art.3 al.(1) lit.c), fiecare control de stat se efectuează doar în baza analizei 

riscurilor, iar potrivit normelor de tehnică legislativă actele Guvernului sunt acte emise întru executarea 

prevederilor legilor și nu pot fi în contradicție cu acestea. 

 

În conformitate cu cele agreate anterior, inclusiv pe dimensiunea Grupului de Lucru Evaluării Impactului de 

Reglementare asupra Activității de întreprinzător (AIR) s-a agreat preliminar elaborarea unei metodologii de 

evaluare a riscurilor în conformitate cu prevederile cadrului legislativ, iar controalele efectuate în baza acestei 

metodologii să nu depășească proporția de 10%– la fel ca si in cazul altor organe de control, cum ar fi: Serviciul 

Vamal etc., ceea ce presupune ca ANSA urmează sa efectueze controale la frontiera in baza analizei riscurilor. 

Practica poate fi ușor preluata din tarile UE, fara elaborarea unui mecanism nou.  
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Suplimentar, ținem să evidențiem faptul că de la importul produsului, agentul economic efectuează și achita 

pînă la 5 certificări repetate a calității, inclusiv după plasarea produsului pe piață. Astfel la moment HG 938 

creaza bariere tarifare si non tarifare la importul produselor in RM. In felul acestaconsideram ca exista riscul 

sa fie compromis inclusiv statutul de Operator Economic Autorizat (AEO) recunoscut la moment de către 

comunitatea Europeană, care este bazat pe metodologia de analiză a riscurilor. 

 

Comunitatea de afaceri rămâne deschisă pentru asigurarea unui dialog constructiv întru identificarea 

soluțiilor sustenabile vizând subiectul abordat în interesul tuturor părților implicate. 

Cu înaltă considerațiune, 

 

Mariana RUFA, 

Director Executiv 

Asociația Businessului European 
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