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                                               Anexa nr. 2 la Ordinul nr. ____din________2016 
 

 
Ghid privind elaborarea și aplicarea procedurii de retragere/rechemare pentru 
operatorii din industria alimentară în conformitate cu art.16 al Legii nr.113 din  

18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 
privind siguranţa alimentelor 

 
Întroducere 

Acest ghid prezintă modul de elaborare şi aplicare a procedurii de rechemare sau retragere a 
unui aliment neconform în sensul descris de legislația în domeniul alimentar. Articolul 16 din Legea 
nr. 113 / 2012 privind principiile generale ale legislației alimentare, specifică cerințele față de  
operatorii din sectorul alimentar în ceea ce privește retragerea și rechemarea alimentelor nesigure. 

El ajută operatorii din sectorul alimentar să identifice produsele alimentare neconforme, 
periculoase și acțiunile corespunzătoare pe care un operator din sectorul alimentar ar trebui să le 
întreprindă. Informaţiile de față,  sunt furnizate pentru a ajuta la elaborarea unei proceduri de retragere/ 
rechemare alimente și gestionarea unei acțiuni de rechemări / retragere.  

Ori de câte ori un aliment este identificat ca fiind nesigur și a ieșit de sub controlul imediat al 
operatorului din sectorul alimentar, acesta trebuie să fie eliminat de pe piață. În cazul în care produsele 
alimentare afectate nu au ajuns la consumator, dar este încă în lanțul de distribuție, acestea trebuie să 
fie retrase și acest lucru necesită ca operatorii din sectorul alimentar să informeze autoritățile 
competente și clienții comerciali. Cu toate acestea, în cazul în care un aliment neconform a ajuns la 
consumatorii, în plus față de eliminarea alimentelor afectate din lanțul de distribuție și notificarea 
autorităților competente și clienții comerciali, operatorii din sectorul alimentar trebuie să notifice 
consumatori. Operatorii din sectorul alimentar trebuie să înțeleagă clar că dacă produsele alimentare 
nesigure au ajuns la consumatori, necesitatea de a informa consumatorii se face imediat, în prealabil de 
a elimina alimentele de la consumator.  
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Eliminarea cu succes a produselor alimentare de pe piață se bazează pe repartizarea clară a 
responsabilităților în sectorul alimentar și executarea competentă a unui plan verificat de retragere / 
rechemare a alimentelor. 

Un sistem de trasabilitate complet funcțional este singura modalitate eficientă de a 
identifica locul produselor alimentare neconforme și nesigure. 
 
Obiectivele  

Obiectivul rechemarării/ retragerii produselor alimentare este de a proteja sănătatea și 
interesele publice, prin:  identificarea rapidă și îndepărtarea eficientă a produselor alimentare nesigure 
de pe piață și, dacă este necesar, de la consumatori și să informeze autoritățile competente, alte 
întreprinderi alimentare și consumatorii, după caz. 
Definiții 

În sensul prezentului document, alimente nesigure ar trebui să fie eliminate de pe piață într-
unul din următoarele două moduri: 
Retragerea: Eliminarea unui aliment periculos de pe piață înainte de a ajunge la consumator; 
Rechemarea: Eliminarea unui aliment periculos de pe piață, atunci când este posibil să fi ajuns la 
consumator și implică notificarea consumatorului. 
 
Responsabilitatea operatorilor din sectorul alimentar  
Cerințe generale legale  

Articolul 16 al Legii nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor prevede responsabilităţile operatorilor din 
businessul alimentar privind siguranţa alimentelor: 
    (1) În cazul în care operatorul din businessul alimentar consideră  sau are motive să creadă că un 
produs alimentar pe care l-a importat, produs, procesat, fabricat sau distribuit nu satisface cerinţele 
privind siguranţa alimentelor, el iniţiază de îndată procedurile pentru retragerea produsului alimentar 
de pe piaţă dacă produsul alimentar a ieşit de sub controlul său imediat şi informează despre aceasta 
organul de control abilitat. În cazul în care produsul ar putea să fi ajuns la consumator, operatorul 
informează, în mod eficient şi precis, consumatorul în legătură cu motivul retragerii produsului şi, dacă 
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este necesar, retrage de la consumator produsele deja livrate, atunci cînd alte măsuri nu sînt suficiente 
pentru a atinge un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. 
    (2) Operatorul din businessul alimentar responsabil de activităţi de vînzare cu amănuntul şi de 
distribuţie care nu afectează ambalarea, etichetarea, siguranţa sau integritatea produselor alimentare 
iniţiază, în limitele activităţilor sale, proceduri de retragere de pe piaţă a produselor care nu îndeplinesc 
cerinţele de siguranţă a produselor alimentare şi  participă la procesul de siguranţă a produselor 
alimentare, transmiţînd mai departe informaţiile necesare pentru trasabilitatea unui produs alimentar, 
cooperînd la acţiunile întreprinse de producători, procesatori, fabricanţi şi/sau de organul de control 
abilitat. 
    (3) Operatorul din businessul alimentar informează de îndată organul de control abilitat dacă el 
consideră sau are motive să creadă că un produs alimentar care este pus pe piaţă poate fi ofensiv pentru 
sănătatea umană. Operatorul informează organul de control abilitat despre acţiunile întreprinse pentru 
prevenirea riscurilor asupra consumatorului final şi nu împiedică sau descurajează orice persoană să 
coopereze, în conformitate cu legislaţia şi practica legală, cu autorităţile administraţiei publice, în cazul 
în care aceasta ar putea preveni, reduce sau elimina un risc rezultat dintr-un produs alimentar. 
    (4) Operatorii din businessul alimentar cooperează cu organul de control abilitat la acţiunile 
întreprinse pentru evitarea sau reducerea riscurilor prezentate de un produs alimentar pe care ei îl 
furnizează ori l-au furnizat. 

Operatorul din sectorul alimentar are responsabilitatea principală de a elimina alimentele 
nesigure de pe piață atunci când acestea nu se mai află sub controlul lor. În cazul în care produsele 
alimentare au ajuns la consumator, operatorii din sectorul alimentar trebuie să informeze consumatorii 
cu privire la motivul retragerii produselor alimentare de pe piață. Operatorii din sectorul alimentar sunt 
obligați prin lege să notifice și să coopereze cu autoritățile competente în ceea ce privește rechemarea / 
retragerea produselor alimentare nesigure. 

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să notifice, de asemenea, toți operatorii din sectorul 
alimentar care sunt afectați și să coopereze împreună pentru a facilita retragerea efectivă și eficientă. 
Operatorul din sectorul alimentar ar trebui să structureze resursele disponibile pentru eliminarea 
eficientă și eficace a produselor alimentare afectate de pe piață. 
Rolul ANSA 

Rolul principal al ANSA este de a proteja sănătatea consumatorilor. În consecință, ANSA are 
rolul de a furniza operatorilor din sectorul alimentar sfaturi cu privire la evaluarea riscurilor și la 
măsurile de control corespunzătoare, precum și asistență în caz de rechemare / retragere a alimentelor. 
Operatorii din sectorul alimentar ar trebui să consulte întotdeauna autoritatea competentă atunci când 
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devin conștienți de faptul că un produs alimentar care a fost introdus pe piață nu este în conformitate 
cu legislația în domeniul alimentar. 

Fără a aduce atingere obligațiilor operatorilor din sectorul alimentar privind eliminarea 
alimentelor nesigure de pe piață și să comunice rechemarea / retragerea alimentelor în mod 
corespunzător cu clienții și consumatorii, ANSA are rolul pentru a se asigura că procesul este gestionat 
în mod eficient. 

În cele din urmă, în cazul în care operatorii din sectorul alimentar nu își îndeplinesc obligațiile 
lor, ANSA poate dispune retragerea sau rechemarea unui produs alimentar și distrugerea acestuia, dacă 
este necesar. Acest rol este prevăzut în legislația din domeniul siguranței alimentelor, după cum 
urmează: 

Legea nr.50 din  28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu 
legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de 
bunăstare a animalelor, lit. c), pct.2 al art.30:  supravegherea şi, după caz, dispunerea recuperării, 
retragerii şi/sau distrugerii hranei pentru animale sau a alimentelor. 
Procedura de retragere/rechemare a produselor alimentare 

Pentru a se conforma obligațiilor legale, operatorii din sectorul alimentar trebuie să elaboreze și 
să implementeze o procedură de rechemare / retragere alimente care să permită eliminarea efectivă şi 
eficientă a alimentelor nesigure de pe piață. Ca parte a acestei proceduri, operatorii din sectorul 
alimentar ar trebui să stabilească o politică privind retragerea/ rechemarea alimentelor și personalului 
angajat să i se aducă la cunoștință această  politică. Politica asumată ar trebui să fie susținută de o 
procedură documentată. 

Există două procese distincte în ceea ce privește rechemarea alimentelor pentru operatorii din 
sectorul alimentar după cum urmează: 
1. Planificarea: aceasta se concentrează pe dezvoltarea și documentarea procedurilor care sunt 
necesare pentru retragerea / rechemarea efectivă și acest lucru ar trebui să fie întreprins de către toți 
operatorii din sectorul alimentar înainte ca un incident să aibă loc. 
2. Management: se focusează pe identificarea produselor alimentare nesigure și îndepărtarea eficientă 
și eficace de pe piață în timpul unei rechemări / retrageri. 
 
Proces 1. Planificarea 
Planificarea pentru  retragerea / rechemarea produselor alimentare include: 
1. Dezvoltarea și documentarea unei politici privind retragerea /rechemarea alimentelor 
2. Dezvoltarea și documentare a unui plan privind retragere/ rechemare alimentelor 
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3. Revizuirea și testarea planului de retragere/ rechemare. 
 
Procedura de rechemare / retragere alimente bine documentată, trebuie să conțină toate informațiile 
necesare pentru îndepărtarea efectivă și eficientă a produselor alimentare de pe piață, inclusiv orice 
acțiune de notificare /comunicare care este necesară. Echipa de planificare ar trebui să încerce să 
identifice și să stabilească toate documentele necesare pentru a sprijini gestionarea unei rechemări/ 
retragere de produs atunci când un incident are loc. Planul trebuie să fie disponibil membrilor 
desemnați de conducere în timpul și în afara programului de lucru. 
 
Elaborarea și documentarea politicii privind retragerea/rechemarea  
Toate întreprinderile din sectorul alimentar trebuie să elaboreze o politică privind retragerea/ 
rechemarea produselor alimentare. Această politică demonstrează angajamentul operatorului din 
sectorul alimentar pentru protejarea sănătății publice și respectarea obligațiile juridice. Aceasta ar 
trebui să indice în mod clar obiectivul planului de retragere/ rechemare și angajamentul conducerii de a 
furniza resursele necesare pentru a asigura eliminarea cu succes a produselor alimentare nesigure de pe 
piață. Politica trebuie să fie clară și lipsite de ambiguitate și ar trebui să fie elaborată înainte de 
dezvoltarea planului de rechemare/ retragere. 
Elaborarea și documentarea planului de retragere/ rechemare  
Un plan de rechemare / retragere constă într-un set de proceduri documentate și materiale de suport, 
care sunt concepute pentru a facilita eliminarea efectivă și eficientă a produselor alimentare de pe piață 
și furnizează informații corecte întreprinderilor, consumatorilor și autorităților competente. 
O echipă multidisciplinară ar trebui să dezvolte planul. Exemple de elemente care pot fi încorporate în 
plan sunt: 
• Trimiterea la politica de retragere/ rechemare alimente 
• Lista membrilor echipei care va fi implicată 
• Definirea rolurilor și responsabilităților 
• Detaliile de contact ale persoanelor desemnate 
• Definițiile pentru  retragere și rechemare 
• Un arbore de decizie pentru rechemare / retragere 
• Mecanismul de notificare pentru rechemare / retragere 
• Un jurnal al incidentelor 
• Trimiteri la sistemul de trasabilitate al companiei 
• Linii directoare pentru contactarea mass-mediei 
• Model de comunicat de presă 
• Model de aviz de retragere  
• O procedură de revizuire a planului de retragere/ rechemare alimente 
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• O procedură de testare a planului de retragere/ rechemare alimente 
 
Stabilirea unei echipe  
Echipa care va gestiona  retragerea/ rechemarea ar trebui să fie compusă din oamenii din următoarele 
domenii, dacă este cazul și în funcție de întreprindere: 
• Producție 
• Calitate / tehnic 
• Aprovizionare 
• Marketing 
• Vînzări 
• Servicii juridice 
• Distribuție și aprovizionare 
• Relații publice 
 
Aceste zone pot fi reprezentate de una sau mai multe persoane, în funcție de dimensiunea companiei. 
 
Responsabilitățile echipei sunt: 
• Elaborarea planului de retragere/ rechemare 
• Gestionarea testării și ajustarea planului 
• Actualizarea periodică a planului 
• Gestionarea incidentelor alimentare  
• Recomandă schimbări în procedurile de operare utilizate pentru a reduce posibilitatea de a se produce 
evenimente nedorite 
 
Un coordonator trebuie să fie numit de către conducerea companiei pentru a conduce echipa de 
gestionare a retrageri/ rechemarii. Coordonatorul trebuie să fie informat/ să cunoască toate aspectele ce 
țin de produsul incriminat și ar trebui să fie responsabil pentru activitățile echipei. 
Persoanei în cauză ar trebui să îi fie delegată responsabilitatea de către conducerea companiei pentru a 
lua decizii cu privire la procedura de rechemare/ retragere a produselor alimentare. 
 
Definirea rolurilor și responsabilităților  
Pentru ca procedura rechemare / retragere să fie eficientă toți angajații trebuie să cunoască  clar rolul 
lor în timpul unui incident și limitele responsabilităților lor. Acest lucru se realizează cel mai bine cu 
ajutorul unui "tabel cu roluri și responsabilități" în funcție de structura organizatorică a companiei.  
 
 
Lista de contacte  
Aceasta este o caracteristică esențială a oricărui plan bun de rechemare / retragere. De asemenea, este 
elementul care deseori este inexact. De multe ori listele de contacte nu sunt actualizate și acest lucru va 
împiedica realizarea efectivă a planului de rechemare  / retragere. Actualizarea listei de contacte nu ar 
trebui să fie o activitate care se desfășoară în timpul unui incident alimentar. 
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Responsabilitățile de actualizare a listei ar trebui să fie specificate în tabelul cu roluri și responsabilități 
și corectitudinea listei ar trebui să fie frecvent verificată de către echipa de gestionare a retragerii/ 
rechemarii. 
 
Se recomandă că listele de contact disponibile în planul de retragere / retragere să fie împărțite în cinci 
secțiuni, după cum urmează: 
• Echipa de gestionare a incidentelor și conducerea companiei (inclusiv a personalului cheie dacă nu 
fac parte din echipa de incidente) 
• Furnizori de ingrediente (inclusiv de apă) și ambalaje primare 
• Firma de distribuţie şi clienții 
• Surse de consultanță tehnică și sprijin, inclusiv facilități de laborator 
• Autoritățile competente 
 
Experiența a demonstrat că un număr semnificativ de incidente care afectează siguranța alimentară au 
loc în afara orelor normale de lucru. Prin urmare, operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure 
cu listele lor de contact cât mai cuprinzătoare și să includă date de contact și în afara programului de 
lucru. Acestea ar trebui să fie păstrate ca o parte integrantă a planului de retragere/ rechemare alimente 
pentru a facilita recuperarea de informații rapid și eficient. 
 
Pentru a-și îndeplini obligațiile de notificare legale, operatorii din sectorul alimentar trebuie să includă 
datele de contact ale autorității competente, de exemplu, ANSA poate fi contactată 24 de ore, șapte zile 
pe săptămînă la numărul de urgență: 0 800 800 33. 
 
 
Arborele decizional  
Planul de rechemare / retragere ar trebui să conțină un arbore de decizie. Arborele de decizie ar trebui 
să fie conceput pentru a clarifica procesele de gîndire care să conducă la o decizie finală cu privire la 
necesitatea de retragere sau de rechemare. Anexa 1 prezintă un arbore de decizie tipic. 
 
Procedurile de notificare  
Operatorii din sectorul alimentar sunt adesea reticenți cu privire la a spune oamenilor din afară  despre 
alimentele nesigure introduse din greșeală pe piață, de teama de a nu periclita afacerea. 
Cu toate acestea, experiența arată că o comunicare clară și precisă este esențială pentru perspectivele 
de supravieţuire pe termen lung ale unei afaceri în domeniul alimentar și este, în orice caz, o obligație 
legală în cazul în care produsele alimentare periculoase au ieșit de sub controlul lor imediat. 
 
Obligațiile de notificare a părților interesate pot fi rezumate după cum urmează:  
• alimentele nesigure nu au ajuns la consumatori (retragere): 

- Autoritățile competente(ANSA, STSA) 
- Întreprinderile din sectorul alimentar afectate, după caz: 
• Furnizori 
• Distribuitori 
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• Angrosişti 
• Comercianți 
• Catering 

 
• alimentele nesigure au ajuns la consumatori (rechemare): 

- Autoritățile competente(ANSA,STSA) 
- Întreprinderile din sectorul alimentar afectate, după caz: 
• Furnizori 
• Distribuitori 
• Angrosişti 
• Comercianți 
• Catering 
- Consumatori 

 
 
Pasul 1. Notificarea autorităților competente  
Prin lege, operatorii din sectorul alimentar trebuie să informeze autoritățile competente în cazul în care 
aceștea devin conștienți sau au motive să creadă că au importat, produs, prelucrat, fabricat sau 
distribuit un aliment nesigur/neconform. 
 
Planul de rechemare / retragere ar trebui să conțină proceduri privind consultarea în stadiu incipient cu 
autoritățile competente. Experiența a demonstrat că uneori operatorii din sectorul alimentar nu au 
identificat produsele alimentare neconforme, nesigure sau din cauza lipsei de cunoaștere a legislației 
sau ca urmare a evaluării inexacte a riscurilor. 
 
Planurile de rechemare / retragere trebuie cuprindă date despre informațiile care sunt cerute de 
autoritățile competente, de ex: 
• Numele, detalii de contact ale operatorului din sectorul alimentar 
• Numele produsului alimentar 
• Imagini ale produsului și eticheta produsului 
• Coduri de identificare ale lotului 
• Detalii produs inclusiv despre dimensiunea și tipul de ambalare  
• Detalii despre producatori și data importului, după caz 
• Termenul de valabilitate 
• Cantitatea de alimente afectate care se află pe piață 
• Detalii de distribuție (este produsul exportat?) 
• Numele operatorilor din sectorul alimentar cu vînzare către consumator 
• Natura problemei care afectează produsele alimentare 
• Rezultatele oricăror investigații sau teste 
• Metoda de îndepărtare a alimentelor de pe piață (de exemplu, retragerea sau rechemarea) 
• Planuri de comunicare cu mass- media 
• Timpul de retragere / retragere și comunicare 
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Planul de rechemare / retragere trebui să precizeze că autoritățile competente trebuie să fie notificată 
fără întârziere și că, în toate circumstanțele notificarea autorității competente ar trebui să se facă 
înainte de a executa o rechemare/ retragere și nu după ce a fost finalizată. 
 
Planul de rechemare / retragere trebui să conțină proceduri pentru a se asigura că operatorul din 
sectorul alimentar oferă actualizări frecvente autorităților competente pe tot parcursul procesului de 
management al incidentelui. Proceduri sunt, de asemenea, necesare pentru a închide oficial 
rechemarea/ retragerea în conformitate cu cerințele autorităților competente(doar cu acceptul acestora). 
 
 
Notificarea sectorului alimentar afectat  
În cazul unei retrageri alimentare sau rechemări, operatorii din sectorul alimentar trebuie să notifice 
întotdeauna celelalte întreprinderi din sectorul alimentar afectate. Notificarea acestor întreprinderi 
implica comunicarea cu clienții și furnizorii. Procedurile de notificare trebuie să conțină metode 
detaliate privind suspendarea distribuirii produselor alimentare. Procedurile  trebuie să asigure, de 
asemenea, că furnizorii de alimente sunt notificați în situații în care sunt afectate alimentele lor sau în 
situațiile în care au furnizat alimente nesigure. Acest lucru este deosebit de important pentru 
comercianții cu amănuntul și distribuitorii care comercializează multe alimente diferite, de la un numar 
mare de furnizori și care sunt de multe ori conștienti de potențialele probleme cu produsele alimentare 
înaintate producătorului din cauza reclamațiilor clienților. 
 
Notificarea consumatorilor  
Prin lege, atunci când produsele alimentare au fost identificate ca fiind nesigure, în sensul legislației în 
domeniul alimentar și au fost furnizate consumatorilor, operatorii din sectorul alimentar trebuie să 
informeze în mod eficient și precis consumatorii cu privire la motivele de îndepărtarea a acestora de pe 
piață. Consumatorii trebuie să fie informați în toate cazurile în care produsele alimentare nesigure ar fi 
ajuns la ei.  
 
Elaborarea unui registru de retrageri/ rechemări  
Un registru este un document care facilitează captarea tuturor informațiilor adecvate despre o 
rechemare/ retragere. Un model de registru trebuie să fie parte a planului de rechemare / retragere. 
Registrul trebuie să aibă rubrică pentru  înregistrarea tuturor comunicărilor, inclusiv apeluri telefonice, 
timpul lor, data, numele persoanei în cauză și detalii scurte. Registrul de asemenea, servește ca o 
înregistrare a oricăror acțiuni și deciziile luate de echipa și orice informație de sprijin. Un membru 
desemnat al echipei incidentului alimentar trebuie să fie responsabil pentru actualizarea registrului în 
timp util. Toti membrii echipei trebuie să fie responsabili de trecerea informații relevante pentru 
persoana responsabilă privind actualizarea registrului. 
 
Revizuirea și testarea planului de retragere/rechemare  
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Planul de rechemare / retragere trebuie să precizeze perioadele de revizuire și numele persoanelor 
responsabile pentru revizuirea. În cele mai multe cazuri, acest lucru va fi făcut de un membru al 
echipei responsabile de incidentele alimentare. 
Planul trebuie să fie examinat pentru erori, în special în listele de contact și revizuit cel puțin o dată pe 
an, în urma unei proceduri documentate care trebuie să fie, de asemenea, detaliată în planul de 
rechemare / retragere. 
Se recomandă ca planul să fie testat anual. Este mai ușor și mai eficient să modifici un plan de 
retragere/ rechemare atunci când a avut loc o simulare a acestuia și fără presiunile unei situații reale.  
 
Pasul 2.  Gestionarea unei rechemări de alimente 
În timpul gestionării unei rechemări sau retrageri de produse alimentare, este important ca operatorii 
din sectorul alimentar să fie capabili să identifice  produsele  alimentare nesigure și  neconforme cu 
legislația din domeniul alimentar.  
Gestionarea unei rechemări / retrageri trebuie să urmeze o secvență clară de evenimente: 
1. Managementul informațiilor inițiale  
2. Aplicarea arborelui de decizie și identificarea  produselor alimentare nesigure sau  neconforme 
3. Compilarea de informații privind distribuția 
4. Scoaterea alimentelor de pe piață și comunicare corespunzătoare 
5. Închiderea procesului de rechemare / retragere 
6. Eliminarea alimentelor nesigure 
7. Revizuirea procesulu de rechemare / retragerea  
 
Etapa 1. Managementul informațiilor inițiale  
Echipa constituită trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că informațiile sunt corecte și de la o 
sursă de încredere. Acest lucru previne problemele de comunicare care împiedică de multe ori 
rechemarea / retragerea eficientă a alimentelor. 
Informațiile care sunt colectate cu privire la o problemă de siguranță alimentară că detaliile produsului, 
natura riscului și amploarea problemei, sunt vitale pentru luarea deciziilor bune. 
Informațiile inițiale despre un incident potențial de siguranța alimentelor pot veni dintr-o varietate de 
surse. 
Sistemul de reclamații ale clienților ar trebui să fie în strânsă legătură cu planul de retragere, astfel 
încât plângerile pot fi utilizate pentru a evidenția alimentele potențial nesigure pe piață, care ar putea, 
la rîndul său, să declanșeze o rechemare  / retragere. Este important ca personalul să fie conștient de 
planul de retragere/ rechemare și că aceştia vor lua măsurile corecte pentru a se asigura că echipa este 
convocată. Instruirea personalului va fi necesară pentru a asigura că informațiile inițiale sunt tratate în 
mod corespunzător. 
 
Surse de informații inițiale pot fi:  
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• Surse interne: 
- Înregistrări privind calitatea și producția  
- Reprezentanți de vînzări 
- Salariații 
 
• Surse externe: 
- Furnizori de produse alimentare 
- Furnizori de ambalaje 
- Autoritățile competente 
- Distribuitori / clienţii  
- Reclamațiile consumatorilor 
- Rapoartele mass-media 
 
Informațiile trebuie verificate la sursă în cazul în care acest lucru este posibil de un membru al echipei 
constituite. În cazul reclamării de către consumator a unei boli, detalii complete ar trebui să fie 
obținute prin contactarea clientului sau a autorității competente, după caz. 
 
Etapa 2. Aplicarea arborelui de decizie și de identificarea produselor alimentare nesigure  
Echipa constituită în cazul unui incident de retragere/rechemare cu alimente nesigure/neconforme 
trebuie să aplice arborele de decizie pentru rechemarea / retragerea alimentelor (a se vedea exemplul 
din anexa 1). Acest lucru necesită ca operatorul din sectorul alimentar să ia măsurile de precauție 
inițiale și să identifice statutul juridic al alimentului afectat prin efectuarea unei evaluări a riscurilor. 
 
Operatorii din sectorul alimentar sunt sfătuiți să solicite consiliere tehnică și să implice autoritatea 
competentă, după caz. Cu toate acestea, consilierea din partea autorității competente este la fel de 
exactă și oportună ca faptele prezentate de operatorul din sectorul alimentar autorității, și de aceea se 
va extinde doar la consiliere privind prezența riscului pentru sănătatea publică. Operatorul din sectorul 
alimentar va lua măsurile corespunzătoare de gestionare a riscurilor pe propria răspundere, în 
conformitate cu responsabilitățile legale. Prin urmare, operatorii din sectorul alimentar nu ar trebui să 
încerce ca autoritatea competentă să ia decizia dacă să retragă sau să recheme un aliment nesigur. Cu 
toate acestea, în cazul în care autoritatea competentă nu este de acord cu acțiunile unui operator din 
sectorul alimentar, are competențele legale pentru a interveni și a proteja sănătatea publică. 
 
Există o mare probabilitate ca informațiile culese în primele etape ale unei anchete vor fi incomplete și 
inexacte. Acest lucru trebuie să fie luat în considerare atunci când se iau deciziile pentru a stabili dacă 
produsul alimentar este nesigur sau nu este conform cu prevederile legislației în vigoare. 
 
Abordarea precaută, obligă operatorii din sectorul alimentar să acționeze pentru a proteja sănătatea 
publică, chiar dacă sunt disponibile detalii limitate. Rechemare nu ar trebui să fie întârziată în mod 
nejustificat din lipsa  informațiilor complete, în special în cazul în care produsul alimentar este 
potențial nesigur. 
 
Pasul 3. Compilarea informațiilor privind distribuirea produselor alimentare 
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Detalii complete de distribuție nu sunt necesare pentru a iniția retragerea/rechemarea produselor 
alimentare și întîrzierea nu trebuie să rezulte din dorința de a avea toate informațiile de distribuție 
disponibile. O înțelegere mai amplă a faptului că alimentul incriminat a ajuns sau nu la consumator, 
este suficientă pentru a decide dacă o retragere sau o rechemare este necesară. Mai multe informații 
detaliate pot fi colectate imediat după inițierea procesului de rechemare / retragere. 
 
În prima etapă, echipa trebuie să vizeze următoarele date minime pentru un aliment afectat: 
• Numele produsului 
• Descrierea produsului 
• Loturile implicate 
• Cantitatea de alimente implicate 
• Detalii de distribuție 
• Dacă alimentul a ajuns la consumatori  
 
Pasul 4. Scoaterea alimentelor periculoase de pe piață  
Operatorul din sectorul alimentar trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a elimina alimentele 
nesigure de pe piață și în cazul în care produsul alimentar a ieșit de sub controlul imediat al acestuia, 
informează autoritățile competente, clienții și furnizorii, precum și consumatorii în cazul în care 
produsele alimentare au ajuns la consumator . 
 
În toate situațiile, notificarea autorității competente trebuie să se facă înainte de a executa o rechemare 
/ retragere și nu după ce procesul a fost finalizat.  
 
Când este cazul, operatorii din sectorul alimentar ar trebui să înființeze o linie telefonică dedicată la 
care partenerii de afaceri și consumatorii pot primi consiliere cu privire la rechemare / retragere. Când 
rechemarea / retragerea începe, echipa trebuie să încerce să se compare cantitatea de alimente retrase 
de pe piață cu volumele cunoscute de alimente afectate distribuite, pentru a monitoriza progresele 
înregistrate de rechemare / retragerea și pentru a determina când s-a încheiat. 
 
De foarte multe ori alimentul incriminat nu este returnat operatorului din sectorul alimentar, dar este 
distrus de către consumator și / sau distribuitor. Cu toate acestea, echipa trebuie să încerce să 
compileze cifrele exacte cu privire la cantitatea de alimente afectate eliminate în acest mod. 
Următoarele considerații sunt importante pentru controlul alimentelor nesigure întoarse: 
• Alimentele afectate ar trebui să fie returnate la un depozit central sau, în cazul unui produs distribuit 
pe scară largă, la cîteva depozite de recuperare. 
• Alimentele recuperate trebuie să fie depozitate într-o zonă care este separată de alte produse 
alimentare și identificate în mod corespunzător pentru a se asigura că nu se confundă cu alimente 
neafectate. 
• Înregistrări exacte trebuie păstrate privind cantitățile recuperate. 
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Pasul 5. Închiderea procesului de rechemare/ retragere 
Pentru a închide o retragere sau rechemare, procesul trebuie să fi fost eficient. Pentru a fi eficientă, 
notificarea de rechemare / de retragere trebuie să ajungă până la nivelul la care a ajuns și produsul 
distribuit(distribuitor sau consumator). 
În timpul rechemarii / retragerii, progresul trebuie să fie revizuit astfel încât succesul său să poată fi 
monitorizat. În cazul în care se poate concluziona că riscul pentru sănătatea publică a fost redus la cel 
mai scăzut nivel posibil, procesul poate fi catalogat ca un succes. Cu toate acestea, în cazul în care au 
existat puţine produse recuperate sau consumatorul sau clientul nu au răspuns la o problemă cu risc 
ridicat, fără motive evidente, de exemplu, alimente expirate, procedura de recuperare a produselor 
alimentare ar trebui să fie evaluată privind eficacitatea sa.  
O retragere/rechemare trebuie să fie închisă în mod oficial în așa fel încât să fie clar pentru toate părțile 
că incidentul s-a încheiat. Se recomandă ca acest lucru să se facă de către coordonatorul incidentului în 
urma notificării din partea autorităţii competente şi în baza raportului final întocmit de echipă.  
 
Pasul 6. Eliminarea produselor alimentare periculoase 
După o rechemare / retragere, un operator din sectorul alimentar poate avea în depozitul-carantină 
alimente nesigure care trebuie să fie eliminate. În acest caz, alimentul afectat trebuie să fie distrus sau 
denaturat sub supravegherea conducerii companiei și autorităţii competente în cauză, în cazul în care 
este necesar din punct de vedere legal. Operatorii din sectorul alimentar  trebuie să consulte autoritatea 
competentă cu privire la eliminarea alimentelor nesigure. 
 
Pasul 7. Revizuirea procesului de retragere/rechemare 
Fiecare rechemare / retragere ar trebui să fie văzută ca o oportunitate de a învăța și de a îmbunătăți 
sistemele utilizate în sectorul alimentar. Unele dintre elementele care ar trebui incluse într-o analiză 
sunt: 
• Analiza /cauza problemei, identificarea problemei reală (nu simptome) și a acțiunilor imediate și pe 
termen lung, care va rectifica problemele 
• Robustețea politicii de retragere/ rechemare și a procedurilor din planul de retragere/ rechemare 
alimente 
• Eficacitatea strategiei de comunicare 
• Revizuirea registrului de incidente cu produse alimentare 
• Evaluarea critică a deciziilor-cheie luate în timpul rechemării / retragerii 
• Rezultatele investigațiilor și analize efectuate pe alimente  
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• Examinarea posibilelor îmbunătățiri ale procesului 
 
Exemple de întrebări de evaluare relevante: 
• A fost rechemarea / retragerea efectivă? 
• Planul de retragere/ rechemare a produsului conduce procesul? 
• Ce probleme au fost întâlnite? 
• Cât de eficiente au fost notificarea internă și externă a clienților și autorităților competente? 
• A fost comunicarea precisă și efectivă? 
• Munca echipei a fost eficientă și rolurile în conformitate cu planul? 
• A fost procesul eficace? 
• Au fost autoritățile competente satisfăcute cu acțiunile întreprinse? 
 
Raportul final trebuie să includă următoarele: 
• Circumstanțele care au condus la rechemarea / retragere produselor alimentare 
• Gradul de distribuire a produselor alimentare afectate 
• Copii ale comunicărilor către clienți și consumatori, după caz. 
• Metoda de eliminare însoțită de documente doveditoare, dacă este cazul 
• Recomandări pentru îmbunătățire 
 
Raportul final trebuie să fie semnat de către conducerea companiei, care trebuie să se asigure că orice 
recomandări făcute, sunt îndeplinite în termenele corespunzătoare şi transmis ANSA pentru a hotărî 
dacă procesul va fi finalizat. 
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Anexa 1 – Arbore decizional 
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Anexa 2 – Diagrama rolurilor şi responsabilităţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonator rechemare 

1.Identificarea lotului 
2.Oprirea fabricării produsului 
3.Verificare înregistrarea şi investigarea cauzelor 

Distribuţie 

Asigurarea producţiei şi a 
calităţii 

Proprietar/Director 

Departament relaţii cu 
consumatorii 

1.Oprirea distribuţiei 
2.Pregătirea informaţiilor privind 
distribuţia 

1.Pregătirea răspunsului adresat consumatorilor 
2.Raspunsuri la întrebările consumatorilor 

Contabilitate  1.Determinarea stocurilor şi a costurilor de R/R 

1.Gestionează implicaţiile legale Consiliere juridică 

1.Gestionează comunicatele de presă şi comunică cu 
mass-media 

1.Identifică lotul şi prelevă probe 
2.Consultă autorităţile dacă este necesar R/R 

1.Notifică managerii de vînzări 
2.Aranjează colectarea la nivelul retail 

Departament relaţii publice 

Departament tehnic 

Departament marketing 

NOTIFICARE ANSA 
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Anexa 3 – Model liste de contact 
Director  Nume  Telefon/Fax Email 
Coordonator R/R Nume  Telefon/Fax Email 
SC Ingredientul SA Nume  Telefon/Fax Email 
SC Supermarket SA Nume  Telefon/Fax Email 
 
 
Anexa 4 : Model de Notă de retragere/rechemare a produsului 
 
Către: “Toţi managerii magazinelor “X”” 
Data: 
Fax: 
De la: Manager siguranţa alimentelor 
Ref: RETRAGERE/RECHEMARE PRODUS 
 

 
 

URGENT- RETRAGERE/RECHEMARE PRODUS  
Produsul:………………………. 
Valabilitate:……………………. 

Lot:……………. 
 
Frunizorul acestui produs a iniţiat procedura de retragere/rechemare a produsului din lotul de mai sus 
datorită………………. Vă rugăm să îndepărtaţi imediat lotul afectat, păstrîndu-l în depozitul 
dumneavoastră sub marcarea clară “NU ESTE DE VÎNZARE”. 
 
Vă rugăm să raportaţi cantitatea din stoc şi să transmiteţi informaţia la e-mail ………. sau fax:……… 
 
 

1.Ajută la contactarea clienţilor 
2.Ajută la colectarea produsului Manageri regionali de 

vînzări 
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Cu respect, 
AB  
 
 
 
Anexa 5: Model de notificare rechemare/retragere anunţ presa 
 

- Dimensiunea minimă a anunţului este de 2 coloane a 10 cm 
- Anunţul trebuie să fie în chenar dublu 
- Titlul trebuie să fie “notificare retragere sau rechemare aliment” 
- Avertizarea privind motivul r/r va fi în sub titlu 
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NOTIFICARE RETRAGERE SAU 
RECHEMARE ALIMENT 

Contaminare fizică 
SC “PIPER” SA 

 
Produsul:……….. 

250 g 
Valabilitate:…….. 

 
SC “PIPER” SA îşi retrage produsul piper, 
după ce a descoperit că unele pachete sunt 
contaminate cu nisip. Toate pachetele cu 
piper, marca SC “PIPER” SA nu trebuie 
consumate. 
 
Nu există raportări de înbolnăviri, dar orice 
persoană care are temeri privind starea 
sănătăţii trebuie să ceară asistenţa medicală. 
 
Produsul este vîndul pe întreg teritoriul ţării. 
Clienţii trebuie să returneze produsul 
magazinului pentru a primi banii înapoi, sau 
să telefoneze la nr. 00 000 000 pentru orice 
fel de întrebări. 
 
Această rechemare se referă numai la 
produsul în cauză. 
 

SC “PIPER” SA 
Adresa:…… 

 
 

 
Nota: orice notificare trebuie să conţină: cine face rechemarea, care este produsul, care este problema, 
indicaţii de a nu se consuma unde este cazul, avertizarea de sănătate, localizarea produsului, ce trebuie 
să facă consmatorul şi date de contact ale companiei. 
Anexa 6: Model comunicat de presa 
 
COMUNICAT DE PRESĂ – pentru difuzare imediată 
Data:....... 
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Produsul ......rechemat datorită temerilor pentru sănătate 
SC XZ a declanşat o rechemare voluntară a produsului...., cumpărat din supermarketuri din Moldova, 
din cauza unui lot care conţine proteină din lapte nedeclarată şi care nu este prezentă în lista de 
ingredientele de pe etichetă. 
Consumatorii care suferă de alergie sau intoleranţă la proteina din lapte trebuie să nu consume 
produsul. Simptomele de alergie alimentară variază de la un răspuns mediu, cum ar fi o urticarie a 
pielii, până la o reacţie amenintând chiar viaţa. 
În afară de această neconformitate de etichetare, nu există alt defect al produsului. Consumatorii care 
nu sunt alergici la proteina din lapte pot consuma în siguranţă produsul. 
Consumatorii care au alergie sau intoleranţă la proteina din lapte sunt rugaţi să returneze acest produs 
în magazinul din care l-au cumparat, pentru a primi banii înapoi. Toţi retailerii au fost informaţi despre 
această rechemare. 
Consumatorii care vor mai multe informaţii sunt rugaţi să contacteze: SC XZ , adresa...., nr. Tel....., 
email...., site...... . 
 
Pentru alte detalii, contactaţi: AB, tel...... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 7 – Model de notificare autoritate competentă(ANSA) 

Agentul economic  
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Denumire  
Adresa   
Identificare  
Persoana de contact  
Funcţia  
Telefon  

Produsul  
Codul produsului  
Denumirea produsului  
Elemente de identifcare (ambalare, greutate, 
etc.) 

 

Data comercializării  
Codul lotului  
Cantitatea lotului  
Aria geografică de distribuţie a produsului  
Lotul de fabricaţie  
Mărimea lotului de fabricaţie  
Data fabricaţiei  

Rechemarea  
Motivul   
Riscul asociat cu consumul produsului  
Modul cum a fost efectuată evaluarea  
Cantităţile de produs aflate sub controlul 
producătorului 

 

Cantităţile de produs aflate sub controlul 
distirbuitorilor 
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Anexa 8 – Model registru incident 

Nr.crt. Data Descriere 
produs Cauza Producător/ 

Importator 
Cantitatea 
produsă / 
importată 

Distribuire 
(raioane, 
ţări) 

Cantitatea 
retrasă 

Măsuri 
întreprinse Observaţii 
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Anexa 9 – Model raport incident 
 
Informatii despre companie 
 
Reprezentant  
Nume companie  
Adresa  
Date de contact 
(telefon,e-mail) 

 
  
S-a notificat ANSA? Da/Nu (se anexeaza copia scrisorii/faxului) 
Persoana responsabila 
de incident (nume, date 
contact) 

 

 
Informatii despre produs 
 
Denumire  
Valabilitate  
Cod/lot  
Cantitate totala  
Descriere  
(mod de ambalare, 
masa, etc.) 

Se poate anexa la raport o poza a produsului 

Produs importat? Da/Nu 
Detalii producatorul  
Detalii furnizor  
 
Detalii distributie 
 
Arealul de ditributie Se enumera raioanele 
Cantitatea distribuita  
Produsul a fost 
exportat? 

Da/Nu 
Daca „DA” – Unde? Si Cui? 

Nivelul distributie 
(consumator, 
distribuitor) 

 

S-au notificat 
distribuitorii, 
exportatorii, 
consumatorii?  

Copie scrisoare de notificare/ postare internet/ anunt mass-media anexata la 
raport 

Adresa depozitului 
unde se va colecta şi 
sigila  produsul 
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Motivul rechemarii/retrageii 
 
Descriere motiv In cazul analizelor de laborator, acestea se vor anexa la raport 
Cum a fost identificata 
problema? 

 
Recomandari transmise 
distribuitorilor/ 
consumatorilor 

 

Cantitatea totala retrasa  
Eliminarea produsului Se anexeaza documentele de denaturare/ reprocesare a produsului in functie de 

recomandarile ANSA 
 
Detalii retragere 
 
Nume 
beneficiar(distribuitor/) 
si cantitatea 

 

Cantitatea retrasa de la 
consumatori 

 
 
Alete informatii: ce alte masuri s-au intreprins sau orice alta informatie folositoare 
 
 
 
Semnatura coordonator 
Data  
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1.Scop 
Prevederile prezentei proceduri se aplică în activitatea de retragere a produselor 
alimentare potenţial nesigure de pe piaţă, în conformitate cu art. 16 al Legii nr. 113 din 
18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind 
siguranţa alimentelor. 
2.Domeniu de aplicare 
Această procedură stabilește rolul autorităților competente (ANSA, STSA) și operatorului 
din sectorul alimentar. Ea ajută operatorii din sectorul alimentar să identifice produsele 
alimentare neconforme, periculoase și acțiunile corespunzătoare pe care un operator din 
sectorul alimentar ar trebui să le întreprindă.  
Ori de cîte ori un aliment este identificat ca fiind nesigur și a ieșit de sub controlul imediat 
al operatorului din sectorul alimentar, acesta trebuie să fie eliminat de pe piață. În cazul 
în care produsele alimentare afectate nu au ajuns la consumator, dar este încă în lanțul 
de distribuție, acestea trebuie să fie retrase și acest lucru necesită ca operatorii din 
sectorul alimentar să informeze autoritățile competente și clienții comerciali. Cu toate 
acestea, în cazul în care un aliment periculos a ajuns la consumatori, în plus față de 
eliminarea alimentelor afectate din lanțul de distribuție și notificarea autorităților 
competente și clienții comerciali, operatorii din sectorul alimentar trebuie să notifice 
consumatori. Operatorii din sectorul alimentar trebuie să înțeleagă clar că dacă 
produsele alimentare nesigure au ajuns la consumatori, necesitatea de a informa 
consumatorii se face imediat, în prealabil de a elimina alimentele de la consumator.  
Eliminarea cu succes a produselor alimentare de pe piață se bazează pe repartizarea 
clară a responsabilităților în sectorul alimentar și executarea competentă a unui plan 
verificat de retragere / rechemare a alimentelor. 
Un sistem de trasabilitate complet  funcțional este singura modalitate eficientă de 
a identifica locul produselor alimentare neconforme și nesigure. 
3.Documente de referință 

- Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor: 
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- Legea nr. 50 din  28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi 
cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor 

4.Definiții și abrevieri 
4.1.Definiții 
„produs alimentar” 
(sau „aliment”)  

înseamnă orice substanță sau produs, indiferent dacă este 
prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut 
în mod rezonabil a fi ingerat de oameni. 
„Produsele alimentare” includ băuturile, guma de mestecat și 
orice substanță, inclusiv apa, încorporată în mod intenționat în 
produse alimentare în timpul producerii, preparării sau tratării lor. 

”întreprindere cu 
profil alimentar”  

înseamnă orice întreprindere, indiferent dacă are sau nu drept 
scop obținerea de profit și indiferent dacă este publică sau 
privată, care desfășoară oricare dintre activitățile legate de orice etapă de producție, prelucrare și distribuție a produselor 
alimentare; 

„operator în sectorul 
alimentar” 

înseamnă persoanele fizice sau juridice care răspund de 
îndeplinirea cerințelor legislației alimentare în cadrul 
întreprinderii cu profil alimentar aflată sub controlul lor; 

„pericol”  înseamnă un agent biologic, chimic sau fizic aflat în produse 
alimentare sau hrana pentru animale sau o stare a acestora, 
avînd potențialul de a cauza un efect negativ asupra sănătății; 

„trasabilitate”  înseamnă capacitatea de a depista și a urmări anumite produse 
alimentare, hrană pentru animale, un animal de la care se obțin 
produse alimentare sau o substanță destinată încorporării sau 
care este de așteptat să fie încorporată în anumite produse 
alimentare sau hrană pentru animale, pe parcursul tuturor 
etapelor de producție, prelucrare și distribuție; 

„consumatorul final”  înseamnă ultimul consumator al unui produs alimentar care nu 
folosește produsul ca parte a unei operații sau activități din 
domeniul de activitate al unei întreprinderi cu profil alimentar 

„rechemarea”  înseamnă orice măsură care are drept scop realizarea returnării 
unui produs periculos care a fost deja furnizat sau pus la 
dispoziția consumatorilor de către producător sau distribuitor. 
Acest proces implică comunicarea cu consumatorul final. 

„retragere”  înseamnă orice măsură care are drept scop prevenirea 
distribuției, expunerii și oferirii către consumatori a unui produs 
periculos. 
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4.2. Abrevieri 
ANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 
STSA Subdviziune Teritorială pentru Siguranța Alimentelor raională / 

municipală 
AC Autoritatea Competentă (ANSA) 
 
5. Descrierea procedurii  
5.1. Descriere  
ANSA este responsabilă pentru verificarea respectării standardelor / reglementărilor / 
legislației privind siguranța alimentelor de pe piața R. Moldova, atît pentru alimentele 
autohtone cît și importate. 
AC poate deveni conștientă de o problemă în aprovizionarea cu alimente în unul din 
moduri: 
- Un producător de alimente sau distribuitor descoperă o problemă privind siguranța 
alimentului și contactează direct AC; 
- Inspecția AC la o unitate sau importator relevă un motiv potențial pentru retragere; 
- Un produs alimentar sau unitatea nu se încadrează în limitele testelor efectuate în 
cadrul programelor naționale de control sau a programelor de autocontrol; 
- In cazul unei boli asociate cu un produs alimentar specific; - In urma reclamațiilor sosite la ”Linia Fierbinte”, petiții; 
- În urma notificărilor / alertelor transmise de INFOSAN, RASFF, etc. 
 
De obicei, rechemarea / retragerea sunt acțiuni voluntare și inițiate de producători și 
distribuitori. În cazul în care AC solicită ca un produs să fie rechemat, responsabilitatea 
de a întreprinde măsurile necesare cade asupra companiei care produce / importă 
produsul. În cazul în care operatorii din sectorul alimentar nu răspund la solicitările AC de 
rechemare / retragere, sunt luate măsuri legale. 
Prin lege, operatorii din sectorul alimentar trebuie să informeze autoritățile competente în 
cazul în care aceștia devin conștienți sau au motive să creadă că au importat, produs, 
prelucrat, fabricat sau distribuit un aliment nesigur / neconform.  
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AC trebuie să fie notificată fără întîrziere înainte de a executa o rechemare / retragere și 
nu după ce a fost finalizată aceasta. 
Odată ce o companie inițiază o rechemare / retragere, este responsabilitatea ANSA sau 
STSA de a evalua gravitatea potențială a rechemării / retragerii și a se asigura că au fost 
întreprinse toate eforturile posibile pentru a elimina sau a corecta cauza ce a generat 
rechemarea / retragerea. AC va solicita, de asemenea, implicarea mass-media, atunci 
cînd situația justifică conștientizarea rapidă a publicului larg. De asemenea, pe site-ul 
ANSA www.ansa.gov.md se plasează informația cu privire la fiecare rechemare/ 
retragere. 
5.2. Inițierea rechemării/retragerii de către ANSA/STSA 
Înainte de a declanșa o rechemare/retragere de produse alimentare care nu a fost inițiată 
de un operator din sectorul alimentar (dacă operatorul nu a reacționat în maxim 24 ore), 
autoritatea competentă  trebuie să efectueze următoarele activități: 
• Identificarea evenimentului din diferite surse și canale (de exemplu, cazuri de 
spitalizare, reclamațiile consumatorilor, Programele de monitorizare); 
• Inițierea investigațiilor privind siguranța alimentelor sau a focarelor de toxiinfecții 
alimentare, inclusiv investigațiile epidemiologice și analize de laborator; 
• Realizează o evaluare rapidă a riscurilor; 
• Atribuie evenimentul sau focarul de toxiinfecție alimentară la un produs alimentar; 
• Decide cu privire la opțiunile adecvate de gestionare a riscurilor, în scopul de reducere 
a acestora, și să decidă dacă retragerea trebuie să fie luată în considerare ca fiind una 
dintre opțiuni. 
 
NOTĂ: În cazul produselor neconforme depistate în momentul controalelor 
efectuate de către inspectorii ANSA / STSA, notificarea este substituită de 
prescripţiile şi recomandări înscrise în Actul de control (Anexa nr. 1). Inspectorii 
STSA vor informa imediat ANSA despre notificarea de retragere / rechemare. 
5.3. Acțiunile ANSA/STSA în timpul retragerii/rechemării  
 
La etapa de inițiere: 

• Formează  echipa; 
• Notifică partenerii interni și externi (a se vedea Anexa 2). 

În cadrul notificării de inițiere a procedurii de retragere / rechemare se va ține cont de 
tipurile de reacții prevăzute în Anexa 3. 
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În timpul procesului de retragere / rechemare se întreprind următoarele măsuri și acțiuni: 
• Filtrarea și analiza informațiilor privind trasabilitatea; 
• Identificarea produsului implicat în retragere / rechemare; 
• Efectuarea anchetei epidemiologice, dacă este cazul (Anexa 4); 
• Efectuarea analizei de risc privind implicațiile asupra sănătății publice (conform 
arborelui de decizie de mai jos); 
• Comunicarea, documentarea, monitorizarea, verificarea. 
 

Arborele de decizie privind acțiunea de rechemare / retragere 
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5.3.1. Închiderea retragerii/rechemării: 
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• ANSA/STSA stabilește închiderea retragerii / rechemării pe baza dosarului transmis 
de operator cu informațiile complete privind desfășurarea și rezultatele procesului 
(raportul de retragere/rechemare conform Anexei 5) și a actului de control întocmit de 
inspectorul STSA care a monitorizat/inspectat etc. unitatea pe durata derulării 
procesului de retragerii/rechemării. 
• Evaluarea procesului: 
• Se stabilesc măsuri care se impun, recomandări; 
• STSA prezintă conducerii ANSA Notă informativă și datele confirmative (raportul 
operatorului, Actul de control) privind finisarea procedurii de rechemare/retragere;  
• ANSA emite Notificare de finisare a procedurii de rechemare/retragerea a 
alimentelor nesigure de pe piață (Anexa 6), și informează ulterior STSA și compania 
care a inițiat rechemarea/retragerea. 

 
5.4. Activitatea operatorilor din sectorul alimentar în timpul retragerii / rechemării  

Pentru a se conforma obligațiilor legale, operatorii din sectorul alimentar trebuie să 
elaboreze și să implementeze o procedură de rechemare / retragere alimente care să 
permită eliminarea efectivă şi eficientă a alimentelor nesigure de pe piață. Ca parte a 
acestei proceduri, operatorii din sectorul alimentar trebuie să stabilească o politică privind 
retragerea / rechemarea alimentelor și personalului angajat să i se aducă la cunoștință 
această  politică. Politica asumată trebuie să fie susținută de o procedură documentată. 
Există două procese distincte în ceea ce privește rechemarea / retragerea alimentelor 
pentru operatorii din sectorul alimentar după cum urmează: 
1. Planificarea: aceasta se concentrează pe dezvoltarea și documentarea procedurilor 
care sunt necesare pentru retragerea / rechemarea efectivă și acest lucru ar trebui să fie 
întreprinse de către toți operatorii din sectorul alimentar înainte ca un incident să aibă loc. 
2. Management: se focusează pe identificarea produselor alimentare nesigure și 
îndepărtarea eficientă și eficace de pe piață în timpul unei rechemări / retrageri.  
Procedura de rechemare / retragere alimente bine documentată, trebuie să conțină toate 
informațiile necesare pentru îndepărtarea efectivă și eficientă a produselor alimentare de 
pe piață, inclusiv orice acțiune de notificare / comunicare care este necesară. Etapa de 
planificare trebuie să identifice și să stabilească toate documentele necesare pentru a 
sprijini gestionarea unei rechemări/ retragere de produs atunci cînd un incident are loc. 
Planul trebuie să fie disponibil membrilor desemnați de conducere în timpul și în afara 
programului de lucru. 
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,,Ghidul privind elaborarea procedurii de retragere / rechemare pentru operatorii 
din industria alimentară” (Anexa 3 la Ordinul nr. ___din________) prezintă modul de 
elaborare şi aplicare de către operatorii din industria alimentară  a procedurii de 
rechemare sau retragere a unui aliment neconform în sensul descris de legislația în 
domeniul alimentar . Acesta descrie detaliat procedura de  retragere/rechemare pentru 
operatorii din industria alimentară și vine cu completări la cele menționate în prezenta 
Procedură. 
 

5.4.1. Elaborarea și documentarea planului de retragere/ rechemare  
Un plan de rechemare /retragere constă într-un set de proceduri documentate și 
materiale de suport, care sunt concepute pentru a facilita eliminarea efectivă și eficientă 
a produselor alimentare de pe piață și furnizează informații corecte întreprinderilor, 
consumatorilor și autorităților competente. 
O echipă multidisciplinară trebuie să dezvolte planul. Exemple de elemente care pot fi 
încorporate în plan sunt: 
• Trimiterea la politica de retragere/ rechemare alimente; 
• Lista membrilor echipei care va fi implicată; 
• Definirea rolurilor și responsabilităților; 
• Detaliile de contact ale persoanelor desemnate; 
• Definițiile pentru  retragere și rechemare; 
• Un arbore de decizie pentru rechemare / retragere; 
• Mecanismul de notificare pentru rechemare / retragere; 
• Un jurnal de retrageri/rechemări; 
• Trimiteri la sistemul de trasabilitate al companiei; 
• Linii directoare pentru contactarea mass-mediei; 
• Model de comunicat de presă; 
• Model de aviz de retragere;  
• O procedură de revizuire a planului de retragere/ rechemare alimente; 
• O procedură de testare a planului de retragere/ rechemare alimente. 
 5.4.2. Stabilirea unei echipe 
 
Echipa care va gestiona retragerea / rechemarea ar trebui să fie compusă din persoane 
din următoarele domenii, dacă este cazul și în funcție de întreprindere: 
• Producție; 
• Calitate / tehnic; 
• Aprovizionare; 
• Marketing; 
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• Vînzări 
• Servicii juridice; 
• Distribuție și aprovizionare; 
• Relații publice. 
 
Responsabilitățile echipei sunt stabilite în Anexa 7.  
 

5.4.3. Gestionarea unei rechemări / retrageri trebuie să urmeze o secvență 
clară de evenimente: 
1. Managementul informațiilor inițiale; 
2. Aplicarea arborelui de decizie și identificarea produselor alimentare nesigure sau neconforme (Anexa 8); 
3. Compilarea de informații privind distribuția; 
4. Scoaterea alimentelor de pe piață și comunicare corespunzătoare; 
5. Închiderea procesului de rechemare / retragere; 
6. Eliminarea alimentelor nesigure; 
7. Revizuirea procesului de rechemare / retragere. 
 
5.5. Comunicarea eficientă și notificarea 
În cazul retragerii / rechemării sunt notificate următoarele părți interesate: 
• Alimentele nesigure nu au ajuns la consumatori (retragere): 

- Autoritățile competente (ANSA, STSA) 
- Întreprinderile din sectorul alimentar afectate, după caz: 

• Furnizori 
• Distribuitori 
• Angrosiști 
• Comercianți 
• Catering 

 
• Alimentele nesigure au ajuns la consumatori (rechemare): 

- Autoritățile competente(ANSA,STSA) 
- Întreprinderile din sectorul alimentar afectate, după caz: 

• Furnizori 
• Distribuitori 
• Angrosiști 
• Comercianți 
• Catering 
- Consumatori 
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 Prin lege, operatorii din sectorul alimentar trebuie să informeze autoritățile 
competente în cazul în care aceștia devin conștienți sau au motive să creadă că au 
importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit un aliment nesigur/neconform. 
 
În timpul unei rechemări / retrageri, AC trebuie să comunice cu alte instituții competente, 
în funcție de situație, pentru optimizarea resurselor și pentru a asigura că activitățile de 
retragere de pe piață sunt eficiente. 
Schimbul de informații trebuie să fie cu toate părțile interesate, inclusiv autoritățile 
competente cheie, alte instituții guvernamentale, mass-media, consumatorii și alți 
operatori din sectorul alimentar în cauză. 
Operatorii din sectorul alimentar, atunci cînd au motive să creadă că alimentele pe care 
le-au furnizat sunt nesigure, notifică ANSA la nr. de tel. 0 800 800 33 (Linia fierbinte) 
și/sau la adresa de e-mail info@ansa.gov.md.  
Comunicarea riscurilor, pentru a explica natura problemei și impactul acesteia asupra 
sănătății consumatorilor, este adesea cerută în timpul unei retrageri de produse 
alimentare și este parte a planului de comunicare a riscurilor în timpul evenimentelor de 
siguranță alimentară.  
5.6. Păstrarea evidențelor precise 
Activitățile ce țin de rechemare și corespondența trebuie să fie documentată cu precizie 
și menținută atît de către operatorii din sectorul alimentar cît și ANSA. Autoritatea 
competentă poate efectua o inspecție sau audit pentru a verifica documentația și 
înregistrările asociate cu trasabilitatea, rechemarea / retragerea și eliminarea produsului 
alimentar incriminat. Aceste înregistrări pot fi solicitate în cadrul procedurilor juridice 
conexe. 
În Anexa nr. 9 este prezentat un model de registru al tuturor notificărilor. Persoana / 
echipa de la nivelul ANSA desemnată pentru a coordona și monitoriza toate notificările 
cu produse alimentare va trebui sa aloce un cod unic fiecărei notificări (ce poate fi 
constituit din numărul de ordine și data notificării, sau va elabora un sistem propriu de 
codificare). 
5.7. Elaborarea instrucțiunilor și formare 
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AC va oferi materiale, instrucțiuni și cursuri de formare profesională pentru operatorii din 
sectorul alimentar pentru a îi ajuta la elaborarea unui plan robust și eficient de rechemare 
a produselor alimentare. 
5.8. Revizuirea sistemului de rechemare 
Un sistem de rechemare / retragere pentru alimente trebui revizuit în mod regulat (de 
exemplu, la fiecare cîțiva ani). O revizuire în comun, imediat după finalizarea incidentului, 
a planului de rechemare, realizat în colaborare cu operatorul din sectorul alimentar, ar 
elimina capcanele constatate în timpul fazei de urgență. Ca urmare a acestei analize, ar 
putea fi necesar ca operatorul din sectorul alimentar să își revizuiască planul de 
rechemare, sau să ia în considerare lecțiile învățate pentru a se asigura că au fost puse 
în aplicare măsuri corective și / sau preventive adecvate. 
6.  Responsabilități 
6.1. Responsabilitatea operatorilor din sectorul alimentar  
Cerințe generale legale  

Articolul 16 al Legii nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a 
cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor prevede responsabilităţile 
operatorilor din businessul alimentar privind siguranţa alimentelor: 
    (1) În cazul în care operatorul din businessul alimentar consideră  sau are motive să 
creadă că un produs alimentar pe care l-a importat, produs, procesat, fabricat sau 
distribuit nu satisface cerinţele privind siguranţa alimentelor, el iniţiază de îndată 
procedurile pentru retragerea produsului alimentar de pe piaţă dacă produsul alimentar a 
ieşit de sub controlul său imediat şi informează despre aceasta organul de control 
abilitat. În cazul în care produsul ar putea să fi ajuns la consumator, operatorul 
informează, în mod eficient şi precis, consumatorul în legătură cu motivul retragerii 
produsului şi, dacă este necesar, retrage de la consumator produsele deja livrate, atunci 
cînd alte măsuri nu sînt suficiente pentru a atinge un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. 
    (2) Operatorul din businessul alimentar responsabil de activităţi de vînzare cu 
amănuntul şi de distribuţie care nu afectează ambalarea, etichetarea, siguranţa sau 
integritatea produselor alimentare iniţiază, în limitele activităţilor sale, proceduri de 
retragere de pe piaţă a produselor care nu îndeplinesc cerinţele de siguranţă a 
produselor alimentare şi  participă la procesul de siguranţă a produselor alimentare, 
transmiţînd mai departe informaţiile necesare pentru trasabilitatea unui produs alimentar, 
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cooperînd la acţiunile întreprinse de producători, procesatori, fabricanţi şi/sau de organul 
de control abilitat. 
    (3) Operatorul din businessul alimentar informează de îndată organul de control abilitat 
dacă el consideră sau are motive să creadă că un produs alimentar care este pus pe 
piaţă poate fi ofensiv pentru sănătatea umană. Operatorul informează organul de control 
abilitat despre acţiunile întreprinse pentru prevenirea riscurilor asupra consumatorului 
final şi nu împiedică sau descurajează orice persoană să coopereze, în conformitate cu 
legislaţia şi practica legală, cu autorităţile administraţiei publice, în cazul în care aceasta 
ar putea preveni, reduce sau elimina un risc rezultat dintr-un produs alimentar. 
    (4) Operatorii din businessul alimentar cooperează cu organul de control abilitat la 
acţiunile întreprinse pentru evitarea sau reducerea riscurilor prezentate de un produs 
alimentar pe care ei îl furnizează ori l-au furnizat. 

Operatorul din sectorul alimentar are responsabilitatea principală de a elimina 
alimentele nesigure de pe piață atunci cînd acestea nu se mai află sub controlul lor. În 
cazul în care produsele alimentare au ajuns la consumator, operatorii din sectorul 
alimentar trebuie să informeze consumatorii cu privire la motivul retragerii produselor 
alimentare de pe piață. Operatorii din sectorul alimentar sunt obligați prin lege să notifice 
și să coopereze cu autoritățile competente în ceea ce privește rechemarea / retragerea 
produselor alimentare nesigure. 

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să notifice, de asemenea, toți operatorii 
din sectorul alimentar care sunt afectați și să coopereze împreună pentru a facilita 
retragerea efectivă și eficientă. Operatorul din sectorul alimentar trebuie să structureze 
resursele disponibile pentru eliminarea eficientă și eficace a produselor alimentare 
afectate de pe piață. 
6.2. Rolul ANSA 

Rolul principal al ANSA este de a proteja sănătatea consumatorilor. În consecință, 
ANSA are rolul de a furniza operatorilor din sectorul alimentar sfaturi cu privire la 
evaluarea riscurilor și la măsurile de control corespunzătoare, precum și asistență în caz 
de rechemare / retragere a alimentelor. Operatorii din sectorul alimentar trebuie să 
consulte întotdeauna autoritatea competentă atunci cînd devin conștienți de faptul că un 
produs alimentar care le-au introdus pe piață nu este în conformitate cu legislația în 
domeniul alimentar. 
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Fără a aduce atingere obligațiilor operatorilor din sectorul alimentar privind 
eliminarea alimentelor nesigure de pe piață și să comunice rechemarea / retragerea 
alimentelor în mod corespunzător cu clienții și consumatorii, ANSA are rolul pentru a se 
asigura că procesul este gestionat în mod eficient. 

În cele din urmă, în cazul în care operatorii din sectorul alimentar nu își 
îndeplinesc obligațiile lor, ANSA poate dispune retragerea sau rechemarea unui produs 
alimentar și distrugerea acestuia, dacă este necesar. Acest rol este prevăzut în legislația 
din domeniul siguranței alimentelor, după cum urmează: 
Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu 
normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, lit. c), pct. 2 al art. 30:  supravegherea 
şi, după caz, dispunerea recuperării, retragerii şi/sau distrugerii hranei pentru animale 
sau a alimentelor. 
Responsabilitățile cheie ale autorităților competente implicate în coordonarea și punerea 
în aplicare a retragerilor / rechemărilor de produse alimentare pot include unele dintre 
următoarele acțiuni, în funcție de natura rechemării: 
• a iniția o rechemare de produselor alimentare nesigure, ca urmare a unui focar de 
boală, toxiinfecție alimentară sau ca urmare a programelor de monitorizare și 
supraveghere care indică un nivel inacceptabil de risc, și să solicite operatorilor din 
sectorul alimentar eliminarea alimentelor nesigure de pe piață; 
• să colaboreze cu operatorii din sectorul alimentar pentru a elabora îndrumări privind 
instituirea, implementarea si menținerea planurilor de rechemare și trasabilitatea; 
• furnizează consultanță operatorilor din sectorul alimentar cu privire la evaluarea 
riscurilor și măsurile adecvate de gestionare a riscurilor; 
• asigură un sistem /mecanism care să permită operatorilor din sectorul alimentar să 
notifice AC, atunci cînd au motive să creadă că alimentele pe care le-au furnizat sunt 
nesigure; 
• asistă operatorul din sectorul alimentar în activitățile întreprinse asociate cu retragerea 
produselor alimentare nesigure; 
• verificarea eficienței activităților de rechemare / retragere; 
• asigură un sistem / mecanism care să permită operatorilor din sectorul alimentar  
raportarea cu privire la progresul activităților de rechemare / retragere; 
• să coopereze cu instituțiile guvernamentale relevante la nivel național și internațional; 
• efectuează o anchetă privind siguranța alimentară, în cazul în care este necesar, pentru 
a identifica alimentele implicate; 
• să se asigure că interesele și drepturile consumatorilor și clienților privind informarea 
sunt gestionate în mod corespunzător; 
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• dispune distrugerea, reprocesarea / recondiționarea sau utilizarea alternativă a 
produselor alimentare acolo unde este necesar; 
• colaborează cu întreprinderile din sectorul alimentar pentru a se asigura că acțiunile 
sunt puse în aplicare corespunzător pentru a preveni o reapariție a pericolului care a 
cauzat producerii sau vînzării de alimente nesigure; 
• să notifice autoritățile competente relevante în cazul în care produsele alimentare 
nesigure au fost exportate. 
În general, ANSA are responsabilitatea în coordonarea rechemărilor / retragerilor de 
alimente la nivel național și internațional și în cazul rechemărilor / retragerilor de la nivel 
local în cazul în care nivelul de risc pentru sănătatea publică este mare. În caz contrar, 
STSA coordonează procedurile de rechemare / retragere a alimentelor care au o 
localizare locală. 
ANSA este obligată să raporteze incidentele de produse alimentare care implică riscuri 
grave pentru sănătatea publică către partenerii externi, în cazul în care produsele 
alimentare nesigure au fost exportate din Republica Moldova. De asemenea, ANSA 
primește informații despre produsele alimentare nesigure / cu risc grav pentru siguranța 
alimentară de la partenerii externi (INFOSAN, RASFF) și operatorii din sectorul alimentar 
sunt obligați să ia măsurile corespunzătoare cînd sunt notificați de către autoritățile 
competente.  
În concluzie, responsabilitatea inspectorilor STSA este de a monitoriza și lua măsurile 
necesare cu operatorii din pe raza raionului gestionat, care au fost notificați sau care au 
inițiat din proprie dorință procesul de retragere / rechemare, și vor comunica permanent 
cu echipa de la nivelul ANSA. Echipa de la nivelul ANSA va gestiona întreg procesul, va 
notifica toate STSA în cazul distribuirii în mai multe raioane (în baza datelor privind 
distribuția incluse în raportul trimis de către agentul economic sau a actului de control 
întocmit de inspector ) și în funcție de situație va prelua sarcina de monitorizare de la 
STSA. În cazul în care agentul economic nu se conformează notificării de începere a 
procedurii de retragere / rechemare, ANSA va transmite datele pe care le deține tuturor 
STSA și va anunța consumatorii prin intermediul mass-mediei. 
7.Însemnări 
 
1 " Dările de seamă pe compartimentul ,,siguranța produselor de origine animală"  
2. Act de control, act de constatare.  
 
8.Modificări 
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Această procedură este subordonată serviciului de modificări, conform Procedurii de 
control documente. 
 
9.Anexe la procedură 

1. ,,Act de control” 
2. ,,Notificare de inițiere a procedurii de retragere / rechemare” 
3. ,,Clasificarea tipurilor de reacție pentru rechemarea / retragerea alimentelor 

nesigure de pe piață” 
4. ,,Ancheta epidemiologică” 
5. ,,Model raport retragere / rechemare” 
6. ,,Notificare de finisare a procedurii de rechemare / retragerea a alimentelor 

nesigure de pe piață” 
7. ,,Diagrama rolurilor și responsabilităților membrilor echipei din cadrul companiei” 
8. ,,Arbore decizional pentru operatorii în sectorul alimentar” 
9. ,,Registru de evidență a notificărilor”. 
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 Anexa 2 
 

Notificare de inițiere a procedurii de retragere/rechemare 
 

 
URGENT 

Notificare de inițiere a procedurii de retragere/rechemare 
Nr...... din.../....../...... 

 
Denumire Produs 

 
Către: 
 
 
 
 

 

Detalii produs: 
 
 
 

 

Detalii producător(importator/distribuitor): 
 
 
 

 

Motivul inițierii procedurii: 
 
 

 

Clasificare: 
 

 
Acțiuni recomandate și termen de realizare: 
 

 
 
NOTA!!! În cazul în care companiile implicate nu inițiează procedura, vor fi luate măsuri legale și 
informarea consumatorilor prin intermediul mass-media! 
 
Director general adjunct ANSA                                                ________________ 

                                                                                             Semnătura 
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 Șef STSA                                                                                    ________________ 

                                                                                              Semnătura 
 

                                                                                                      Anexa 3  
 

Clasificarea tipurilor de reacție pentru rechemarea/retragerea  
alimentelor nesigure de pe piață 

Clasificare 
Timp de reacție Definiție Exemple 

Clasa I 
Inițiere imediată 

Acest tip de rechemare/ 
retragere implică un risc 

real pentru sănătate, 
consumul alimentului 
incriminat provoacă 

consecințe grave asupra 
sănătății sau deces. 

Carne contaminată cu L. 
Listeria într-un produs 
alimentar gata pentru 
consum; 
E. coli O157: H7 în carne de 
vită crudă; 
alergeni, cum ar fi alune sau 
oua (Care nu sunt 
enumerați pe etichetă). 

Clasa a II 
Inițiere în maxim 24 ore 

Acest tip de 
rechemare/retragere  indică 
un pericol potențial pentru 

sănătate, consumul 
provocînd stări potențiale 
asupra sănătății sau dacă 

starea rezultată este 
temporară sau reversibilă 

medical. 

Prezența laptelui praf, un 
alergen, ca ingredient în 
mezeluri fără menționarea 
pe etichetă. 
 

Clasa III 
Inițiere în maxim 72 ore 

 
 

Acest tip de rechemare 
implică situații în care 
consumul de produse 

alimentare nu vor putea sau  
nu sunt susceptibile de a 

provoca consecințe 
negative asupra sănătății. 

 

Un pachet care conține mai 
puține produse decît este 
indicat pe eticheta 
pachetului sau etichetare 
necorespunzătoare 
carne procesată în care apa 
adăugată nu este listată pe 
etichetă  
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Anexa 5 
Model raport incident 

 
Informații despre companie 
 
Reprezentant  
Nume companie  
Adresa  
Date de contact 
(telefon,e-mail) 

 
  
S-a notificat ANSA? Da/Nu (se anexează copia scrisorii/faxului) 
Persoana responsabilă 
de incident (nume, date 
contact) 

 

 
Informații despre produs 
 
Denumire  
Valabilitate  
Cod/lot  
Cantitate totală  
Descriere  
(mod de ambalare, 
masa, etc.) 

Se poate anexa la raport o poză a produsului 

Produs importat? Da/Nu 
Detalii producător  
Detalii furnizor  
 
Detalii distribuție 
 
Arealul de distribuție Se enumeră raioanele 
Cantitatea distribuită  
Produsul a fost 
exportat? 

Da/Nu 
Dacă „DA” – Unde? Și Cui? 

Nivelul distribuție 
(consumator, 
distribuitor) 

 

S-au notificat 
distribuitorii, 

Copie scrisoare de notificare/ postare internet/ anunț mass-media 
anexată la raport 
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exportatorii, 
consumatorii?  
Adresa depozitului 
unde se va colecta şi 
sigila produsul 

 

 
Motivul rechemării/retragerii  
 
Descriere motiv În cazul analizelor de laborator, acestea se vor anexa la raport 
Cum a fost identificată 
problema? 

 
Recomandări transmise 
distribuitorilor/ 
consumatorilor 

 

Cantitatea totală 
retrasă 

 
Eliminarea produsului Se anexează documentele de denaturare/ reprocesare a produsului în 

funcție de recomandările ANSA 
 
Detalii retragere 
 
Nume 
beneficiar(distribuitor/) 
și cantitatea 

 

Cantitatea retrasă de 
la consumatori 

 
 
Alte informații: ce alte măsuri s-au întreprins sau orice altă informație folositoare 
 
 
Semnătura coordonator 
Data  
 
 
 
 



 

PROCEDURA GENERALĂ 
RECHEMAREA/RETRAGEREA 

ALIMENTELOR NESIGURE DE PE PIAȚĂ 

COD: PG 
Ediţia: 1 

  Revizia: 0 
Exemplar nr.:1 
 

 

 
Ediţia:  01 Data :  28.03.2015  Pagina 59 din 63 
Revizia 00     

 

 
 
 

Anexa 6 
Notificare de finisare a procedurii de retragere/rechemare a alimentelor nesigure 

de pe piață 
 

 
Notificare de finisare a procedurii de retragere/rechemare a alimentelor 

nesigure de pe piață 
 

Nr. _____din ____/____/___ 
 

Către 
 

 

Informații despre companie  
(nume companie, reprezentant companie, 
adresa, tel,e-mail) 

 

Motivul inițierii procedurii  
Detalii produs  
(denumire, valabilitate, cod/lot) 
 

 



 

PROCEDURA GENERALĂ 
RECHEMAREA/RETRAGEREA 

ALIMENTELOR NESIGURE DE PE PIAȚĂ 

COD: PG 
Ediţia: 1 

  Revizia: 0 
Exemplar nr.:1 
 

 

 
Ediţia:  01 Data :  28.03.2015  Pagina 60 din 63 
Revizia 00     

 

Cantitatea totală retrasă  
Date despre prezentarea raportului 
de retragere/rechemare de către 
companie 

 

Date despre Actul de control 
(nr. act, nume medic veterinar oficial, 
rezultatul inspecției) 

 

Acțiuni recomandate  
Data recontrolului  
Măsuri întreprinse  
 

Director general  ANSA                                         ________________ 
                                                                                             Semnătura 

 
 

Anexa 7 
Diagrama rolurilor și responsabilităților membrilor echipei din cadrul companiei 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonator rechemare 

1.Identificarea lotului 
2.Oprirea fabricării produsului 
3.Verificare înregistrarea şi investigarea cauzelor 

Distribuţie 

Asigurarea producţiei şi a 
calităţii 

Proprietar/Director 

1.Oprirea distribuţiei 
2.Pregătirea informaţiilor privind 
distribuţia 

NOTIFICARE ANSA 
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Anexa 8 

Departament relaţii cu 
consumatorii 

1.Pregătirea răspunsului adresat consumatorilor 
2.Raspunsuri la întrebările consumatorilor 

Contabilitate  1.Determinarea stocurilor şi a costurilor de R/R 

1.Gestionează implicaţiile legale Consiliere juridică 

1.Gestionează comunicatele de presă şi comunică cu 
mass-media 

1.Identifică lotul şi prelevă probe 
2.Consultă autorităţile dacă este necesar R/R 

1.Notifică managerii de vînzări 
2.Aranjează colectarea la nivelul retail 

1.Ajută la contactarea clienţilor 
2.Ajută la colectarea produsului 

Departament relaţii publice 

Departament tehnic 

Departament marketing 

Manageri regionali de 
vînzări 
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Anexa 9 
 

Registru de evidență a notificărilor 
 

N
r. 
cr
t. 

Da
ta 

Descri
ere 

produs 
Cau
za 

Clasific
are 

Producă
tor/ 

Importat
or 

Cantita
tea 

produs
ă / 

import
ată 

Distrib
uire 

(raioan
e, țări) 

Cantita
tea 

retrasă 
Măsuri 
întrepri

nse 
Observ

ații 

           
           
           
 
 
 
 


