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Informaţie 
 

Pe data de 19.11.2014 ziarul „РИА Новости” a informat cititorii că, Federaţia 
Rusă nu are temei de deblocare a embargoului supus produselor vitivinicole din 
Republica Moldova. Motivul acestei decizii, după cum relatează purtătorii de cuvînt al 
„Rospotrebnadzor”-lui, este neprezentarea de către Republica Moldova măsurilor 
suplimentare de asigurare a calităţii şi inofensivităţii produselor respective. 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a Republicii Moldova consideră 
nefondate afirmaţiile reprezentanţilor Serviciului Sanitar din următoarele considerente. 

Pe 21 noiembrie 2013, conducerea Ministerului a efectuat o vizită de lucru la 
Moscova. În cadrul discuţiilor cu Ghenadii Onișcenko, asistentul Preşedintelui 
Guvernului FR şi Irina Braghina, şef-adjunct al conducătorului Serviciului Federal de 
Supraveghere în Sfera Protecției Drepturilor Consumatorilor și Bunăstării Omului 
(„Rospotrebnadzor”) au fost prezentate informaţii referitor la sistemul de control al 
calităţii producţiei în RM, modificările structurale şi cele introduse în mecanismul de 
control privind certificarea producţiei. Urmare şedinţei de lucru, în adresa 
„Rospotrebnadzor”-ului”, prin Amasada Republicii Moldova la Moscova,  a fost remisă 
informaţia cu privire la sistemul de control al calităţii producţiei în RM, modificările 
structurale şi cele introduse în mecanismul de control privind certificarea producţiei 
(scrisoarea nr. 19/2-702/246 din 22 noiembrie 2013). 

Ca răspuns, „Rospotrebnadzor” a remis scrisoarea nr. 01/13774-13-39 din 2 
decembrie 2013 prin care solicită descrierea detailată despre măsurile întreprinse de către 
organele de control a Republicii Moldova privind intensificarea monitorizării asupra 
calităţii şi inofensivităţii produselor vitivinicole. 

Pe data de 6.12.2013 Ministerul agriculturii şi industriei alimentare a remis 
scrisoarea nr. 19/2-722-264 vizînd măsurile suplimentare de asigurare a calităţii şi 
inofensivităţii producţiei vitivinicole. Măsurile respective au fost elaborate de trei 
instituţii statale: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Inspectoratul de Stat 
pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor. 

Din luna decembrie 2013 şi pînă în prezent „Rospotrebnadzor” nu a prezentat 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare solicitări suplimentare. 
      

  


