
 
 

L E G E 
cu privire la carantina fitosanitară 

  
nr. 506-XIII  din  22.06.95  

 
Articolul 5. Competenţa Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control 

Semincer  
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer:  
a) exercită controlul de stat asupra executării legii de către ministere, alte autorităţi 

administrative centrale, unităţi, precum şi de către persoane fizice;  
b) exercită controlul asupra activităţii pepinierelor de carantină introductivă, altor pepiniere, 

parcelelor experimentale pentru încercarea soiurilor, serelor care primesc seminţe, material săditor, 
alt material importat, precum şi asupra îndeplinirii măsurilor de carantină fitosanitară de către 
ministere, alte autorităţi administrative centrale, unităţi şi persoane fizice;  

c) elaborează proiecte de acte normative, inclusiv de documente normativ-tehnice referitoare 
la carantina fitosanitară şi la dezinfectarea producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei;  

d) aprobă documentele normativ-tehnice referitoare la carantina fitosanitară şi la dezinfectarea 
producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei. Documentele normativ-tehnice şi copiile de 
pe ele se eliberează gratuit de către Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control 
Semincer, fiind acoperite doar cheltuielile de imprimare şi copiere;  

e) aprobă lista obiectelor de carantină în baza analizei riscului fitosanitar, precizează 
nomenclatorul speciilor de dăunători, agenţi patogeni ai plantelor, de buruieni neatestate sau a căror 
arie de răspîndire pe teritoriul republicii este limitată;  

f) dirijează activitatea subdiviziunilor sale interioare;  
g) organizează la nivel naţional şi local lucrările operative şi de altă natură în domeniul 

carantinei fitosanitare, dirijează aceste lucrări şi controlează îndeplinirea lor;  
h) eliberează permise de carantină pentru importul (tranzitul) materialelor, producţiei şi 

obiectelor supuse carantinei în condiţiile prezentei legi;  
i) stabileşte sau susţine măsurile fitosanitare pentru realizarea nivelului cuvenit de protecţie 

fitosanitară pentru ca aceste măsuri să nu fie în detrimentul comerţului, dar numai pentru asigurarea 
nivelului necesar de protecţie fitosanitară în conformitate cu legea;  

j) asigură aplicarea hotărîrilor şi deciziilor Guvernului numai în domeniul protecţiei plantelor 
şi în bază ştiinţifică;  

k) realizează, în caz de argumentare ştiinţifică insuficientă, măsurile fitosanitare temporare în 
baza informaţiei existente, inclusiv a informaţiei provenite din organizaţiile competente 
internaţionale, precum şi măsurile fitosanitare utilizate în ţările membre ale Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC). În asemenea cazuri urmează să se obţină o informaţie suplimentară pentru o 
apreciere mai obiectivă a riscului şi analizei măsurilor fitosanitare;  

l) asigură, în volum complet sau parţial, aplicarea la concret a măsurilor fitosanitare în zona 
fitosanitară a întregii ţări, a unei părţi din ţară, în mai multe ţări din care produsul respectiv provine 
şi în ţările cărora acest produs îi este destinat. 

[Art.5 în redacţia Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] 
[Art.5 modificat prin Legea nr.1165-XIV din 26.07.2000]  
  
1.">Articolul 51. Competenţa Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control 

Semincer în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul carantinei fitosanitare şi cu alte ţări  
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer:  



a) reprezintă interesele statului privind carantina fitosanitară în organismele internaţionale;  
b) acceptă şi aplică măsuri fitosanitare, în comun cu alte ţări, în baza acordurilor la care 

Republica Moldova este parte;  
c) participă cu drepturi depline la activităţile organizaţiilor internaţionale competente şi ale 

organismelor lor subsidiare, activînd, în baza Convenţiei internaţionale pentru protecţia plantelor, 
pentru a promova în aceste organizaţii elaborarea şi examinarea periodică a standardelor, 
directivelor şi recomandărilor referitoare la toate aspectele măsurilor fitosanitare, precum şi 
ajustarea acestora la standardele, directivele şi recomandările internaţionale;  

d) recunoaşte măsurile fitosanitare ale ţărilor membre ale OMC ca echivalente, chiar dacă ele 
diferă de cele autohtone;  

e) asigură ca măsurile fitosanitare să nu creeze discriminare între ţările membre ale OMC, 
unde sînt condiţii similare, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriile ţărilor membre 
ale OMC. Măsurile fitosanitare se vor realiza în aşa mod, încît ele să nu fie un obstacol camuflat 
pentru comerţul internaţional;  

f) recunoaşte conceptele de zonă în care nu se manifestă boli sau paraziţi sau se manifestă 
slab, care cuprinde întreg teritoriul unei ţări sau al unei părţi a acesteia, în ansamblu sau părţi ale mai 
multor ţări identificate de autorităţile competente care confirmă prezenţa dăunătorului specific, bolii 
sau buruienii ori manifestarea lor slabă. Stabilirea acestor zone este bazată pe factori geografici, 
ecosisteme şi pe eficacitatea controlului fitosanitar.  

[Art.51 introdus prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] 
  
2.">Articolul 52. Acţiunile Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control 

Semincer în cazurile lipsei reglementărilor internaţionale în domeniul carantinei  
În cazul lipsei unui standard, unei directive sau recomandări internaţionale ori dacă conţinutul 

unui standard, unei directive sau recomandări propuse nu corespunde standardelor, directivelor sau 
recomandărilor internaţionale, fapt care poate avea un efect semnificativ asupra comerţului altor ţări, 
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer:  

a) publică din timp un aviz privind modificarea stării fitosanitare, ceea ce ar permite altor ţări 
să ia cunoştinţă de schimbările parvenite şi de reglementările propuse;  

b) notifică altor ţări despre modificările efectuate împreună cu o succintă descriere 
(argumentare) a reglementării propuse. Asemenea notificări se vor face din timp cînd încă mai pot fi 
incluse amendamente şi mai pot fi luate în considerare comentariile;  

c) prezintă, la solicitare, altor ţări copii ale recomandărilor propuse, identificînd elementele 
care diferă în fond de standardele, directivele sau recomandările internaţionale;  

d) prezintă, la solicitare, altor ţări comentarii în scris şi ţine evidenţa rezultatelor examinărilor;  
e) elaborează şi stabileşte măsuri fitosanitare în baza recunoaşterii şi aplicării de măsuri 

fitosanitare cu ţările membre ale OMC, precum şi în baza rezultatelor confruntării împrejurărilor 
corespunzătoare legate de riscul pătrunderii şi răspîndirii agenţilor patogeni ai bolilor de carantină a 
plantelor, precum şi dăunătorilor şi buruienilor de carantină.  

[Art.52 introdus prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] 
  
3.">Articolul 53. Competenţa subdiviziunilor Inspectoratului General de Supraveghere 

Fitosanitară şi Control Semincer  
În sarcina subdiviziunilor Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control 

Semincer se atribuie:  
a) controlul de carantină fitosanitară şi expertiză de laborator a producţiei, materialelor şi 

obiectelor supuse carantinei, importate şi exportate, inclusiv a conţinutului vegetal al coletelor 
poştale, bagajelor de mînă, altor bagaje, încărcăturilor industriale, ambalajelor, materialelor pentru 
ambalare, mijloacelor de transport, în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementate de lege;  



b) investigarea de control a terenurilor agricole şi a altor terenuri, a spaţiilor de păstrare şi de 
prelucrare a producţiei;  

c) organizarea şi efectuarea dezinfectării producţiei agricole, seminţelor, materialului săditor, 
ambalajului, materialelor pentru ambalare, mijloacelor de transport, altor materiale şi obiecte supuse 
carantinei în conformitate cu documentele normativ-tehnice din domeniul carantinei fitosanitare;  

d) exercitarea controlului asupra activităţii pepinierelor, parcelelor experimentale pentru 
încercarea soiurilor, oranjeriilor, verificarea stării fitosanitare a seminţelor, materialului săditor şi 
plantelor primite din alte state;  

e) supravegherea semănăturilor şi planaţiilor din pepiniere, instituţiile de cercetare ştiinţifică, 
gospodăriile semincere şi gospodăriile horticole, în scopul asigurării producţiei cu material semincer 
şi săditor sănătos, neafectat de agenţi fitopatogeni sau de boli şi buruieni de carantină;  

f) eliberarea certificatelor fitosanitare pentru exportul şi reexportul producţiei, materialelor şi 
obiectelor supuse carantinei în condiţiile prezentei legi;  

g) efectuarea controlului fitosanitar primar şi expertizei de laborator a producţiei supuse 
carantinei la punctele de importare a materialului şi producţiei din alte state;  

h) diagnosticarea mostrelor de producţie autohtonă şi importată, prelevărilor de producţie, 
materiale şi obiecte supuse carantinei şi efectuarea expertizei de arbitraj;  

i) ţinerea registrului producătorilor şi importatorilor producţiei, materialelor şi obiectelor 
supuse carantinei fitosanitare, fără împovărarea acestora cu noi proceduri.  

[Art.53 introdus prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] 
  
4.">Articolul 54. Împuternicirile specialiştilor Inspectoratului General de Supraveghere 

Fitosanitară şi Control Semincer 
Specialiştii Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer au 

următoarele împuterniciri:  
a) să dispună de acces în incintele şi pe teritoriul staţiilor de cale ferată, aeroporturilor, staţiilor 

auto, oficiilor poştale, elevatoarelor, depozitelor, în vagoanele de marfă şi de pasageri, în autobuze, 
pe aeronavele civile, pe cîmpurile tuturor beneficiarilor funciari, în grădini şi podgorii, precum şi la 
orice agenţi economici, care produc, achiziţionează, prelucrează şi comercializează producţie şi 
materiale supuse carantinei;  

b) să ceară şi să primească date privind producţia recepţionată, păstrată şi expediată, precum şi 
actele respective referitoare la această producţie, la aeroporturi, staţii de cale ferată, staţii auto, 
întreprinderi, organizaţii, gospodării şi vămi, să interzică importul şi exportul încărcăturilor infectate 
cu obiecte de carantină;  

c) să selecteze mostre de seminţe, fructe, legume, plante, puieţi şi altă producţie de origine 
vegetală pentru stabilirea conformităţii lor cu standardele în vigoare şi expertizarea de laborator;  

d) să ordone în locurile depistării obiectelor de carantină derularea măsurilor de carantină 
fitosanitară şi stabilirea restricţiilor pentru importul, exportul şi utilizarea producţiei în cauză, pînă la 
definitivarea măsurilor prescrise. 

[Art.54 introdus prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] 
 


