
 

 

 

 

DCFTA INFO BUSINESS: ÎNTREABĂ EXPERTUL 
Cerințe sanitare și fitosanitare și aplicarea în Republica 

Moldova 
 
 

AGENDA 
 
 

9:30 – 10:00  Înregistrare & cafea 
10:00 – 10:10        Cuvânt de deschidere 

Standarde sanitare și fitosanitare pentru produsele moldovenești și noi oportunități 
pentru producătorii locali în contextul DCFTA 

 
10:10 – 11.00  Normele sanitare ale Uniunii Europene pentru a asigura siguranța producției proprii 

și a importurilor 
Jacek ZANDARSKI, expert - norme sanitare și fitosanitare ale UE 
• Organizația Mondială a Comerțului și Acordul SPS 
• organizațiile internaționale pentru siguranța alimentară: Codex Alimentarius și OIE 
• piața unică a UE: riscuri și gestionarea riscurilor 
• legislația de bază a UE privind siguranța alimentară și normele generale 
• riscurile specifice care trebuie gestionate 

 
11:00-12:00   Strategii pentru accesul pe piața UE 
     Vadim CODREANU, expert - cerințe sanitare și fitosanitare în contextul DCFTA 

• cerințele generale privind importul de alimente în Comunitatea Europeană  
• cadrul juridic al UE privind siguranța alimentară  
• regulamentele privind utilizarea produselor fitosanitare. Aspecte juridice și 

practice ale LMA în LPDD juridice și comerciale 
• cadrul juridic al UE privind comercializarea fructelor și legumelor în stare 

proaspătă 
• etichetarea produselor alimentare 
• sisteme de management al calității alimentelor care ne ajută să intrăm pe piața UE 

- certificare din motive de certificare sau beneficiile acestor proceduri de 
fabricație / export 
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12:00 – 12.45  Cerințele actuale și viitoare privind aspectele fitosanitare la import ale Uniunii 
Europene  
Jacek ZANDARSKI, expert - norme sanitare și fitosanitare ale UE 
• dispozițiile convenției internaționale privind protecția plantelor, referitoare la 

controalele la frontieră 
• legislația UE privind controlul importurilor 
• descrierea sistemului actual de control al importurilor fitosanitare din UE 
• cerințele privind punctele de intrare la frontierele externe ale UE 
• procedura tipică de control al importului 
• acțiuni tipice luate în caz de neconformități constatate 

 
12:45-13.00  Sesiune de întrebări și răspunsuri 
     Invitat în cadrul sesiunii:  
     Reprezentant al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară 
 

13:00-14:00   Prânz & networking 
 

14:00-14:45   Proceduri vamale și reguli de origine  
Natalia CALENIC, expert - proceduri vamale  
• reguli de origine a mărfurilor exportate (criterii de determinare a originii 

mărfurilor, eliberarea certificatului de origine, proceduri simplificate de 
confirmare a originii pentru export) 

• cotele tarifare (cotele de export și de import, normele contingentelor, tarifele on-
line în RM și UE) 

• procedura de verificare a exportului (documentele necesare, completarea 
declarației vamale, formalitățile de trecere a frontierei, proceduri vamale 
simplificate) 
 

14:45-15:00   Sesiune de întrebări și răspunsuri 
     Invitat în cadrul sesiunii:  
     Reprezentant al Serviciului Vamal al Republicii Moldova 
 
15:00-16:00    Indicații geografice și aspecte legate de proprietatea intelectuală și protecția 

consumatorului 
     Invitat în cadrul sesiunii:  
     Reprezentant al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 
     Reprezentant al Agenției de Protecție a Consumatorului și Supravegherea Pieței 
    

16:00          Cafea & networking 
 
  


