Sarcinile principale ale secției sunt:
1) perfecționarea cadrului normativ în domeniul siguranței alimentelor;
2) implementarea actelor normative aprobate recent;
3) expertiza proiectelor de acte normative, elaborate de alte autorităţi ale
administraţiei publice centrale;
4) analize şi informaţii;
5) instruirea cadrelor;
6) expertize sanitare.
În corespundere cu sarcinile ce îi revin, secția exercită următoarele funcții:
1) elaborează, în conformitate cu domeniile de competenţă, proiecte de acte
legislative şi normative în domeniul siguranţei alimentelor;
2) organizează şi asigură analiza situaţiei în domeniul siguranţei alimentelor
şi pregătirea proiectelor de note informative în adresa Guvernului,
Ministerului Sănătăţii, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale;
3) elaborează propuneri privind prevenirea sau lichidarea intoxicaţiilor
alimentare şi a altor maladii provocate de produsele alimentare;
4) monitorizează realizarea de către CSP municipale şi raionale a
prevederilor actelor normative şi documentelor directive în domeniul
siguranţei alimentelor, profilaxiei intoxicaţiilor alimentare şi a altor maladii
provocate de produsele alimentare; analizează situația în domeniu,
pregătește propunerile şi materialele pentru examinare la Comisia naţională
extraordinară de sănătate publică şi Colegiul Ministerului Sănătăţii;
5) efectuează avizarea sanitară a produselor alimentare, expertiza sanitară a
proiectelor de construcţie a unităţilor cu profil alimentar, a proiectelor de
documente normative şi tehnice (standarde naţionale, standarde de firmă,
instrucțiuni tehnologice etc.) pentru produse alimentare;
6) acordă ajutorul organizator-metodic specialiştilor din CSP municipale şi
raionale implicaţi în: supravegherea pe piaţă a produselor alimentare noi, a
suplimentelor alimentare, a produselor alimentare fortificate, apelor
minerale, apei potabile, a menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe
produsele alimentare, a materialelor care vin în contact cu produsele
alimentare, aditivilor alimentari, a produselor alimentare pentru sugari şi
copii mici, a produselor cu destinaţie nutriţională specială, etichetării
nutriţionale a produselor alimentare, precum şi supravegherii stării de
sănătate şi a nivelului de cunoştinţe al personalului din întreprinderile cu
profil alimentar;
7) participă la instruirea universitară şi postuniversitară a specialiştilor în
domeniul siguranţei alimentelor;
8) organizează seminare tematice şi de instruire a specialiştilor în siguranţa
alimentelor din CSP municipale şi raionale;
9) participă în activităţile Comisiei de înregistrare a suplimentelor
alimentare, tipurilor noi de produse alimentare;

10) participă la propagarea modului sănătos de viaţă în raport cu factorul
alimentar, elaborează materiale informative pentru difuzare prin intermediul
mijloacelor de informare în masă;
11) participă la cercetarea epidemiologică şi înregistrarea izbucnirilor de boli
provocate de produse alimentare.

