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Notă informativă 

asupra proiectului Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de 

calitate pentru fructe şi legume proaspete  

 

Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu prevederile pct. 2.4., 

compartimentul Agricultura și dezvoltarea rurală, al Agendei de Asociere dintre 

Uniunea Europeană și Republica Moldova. 

Proiectul de Lege stabilește condiții ce se axează pe raportul dintre agenții 

economici și Organul de control, care atinge cote maxime de flexibilitate, mai cu 

seamă într-o societate în tranziţie cum este actualmente Republica Moldova. Toate 

aceste rapoarte trebuie să ia o formă juridică, care constituie nemijlocit rezultatul unui 

proces complex de elaborare și respectare a unor reguli, care ar asigura calitatea 

produselor ce le consumăm, precum și garantarea forţei coercitive a  statului. În cele 

ce urmează, controlul determinării conformității cu cerințele de calitate la fructe și 

legume proaspete, are un rol foarte important în aceste circumstanţe. 

Conform prevederilor prezentului proiect se desemnează autoritatea 

competentă pentru efectuarea controlului de conformitate asupra respectării calității 

fructelor și legumelor proaspete, precum și temeiul monitorizării și stabilirii unui 

sistem de control, care va încorpora un sistem viabil de evaluare a riscurilor, un 

proces definit de punere în aplicare a procedurilor de inspecție asupra calității 

fructelor și legumelor și de definire a competențelor organului de control întru 

executarea acestora.  

Se stabilește controlul de conformitate a calității efectuat pe parcursul tuturor 

etapelor, de la producere pînă la consumator. 

Controlul de conformitate a calității este unul din elementele de bază 

indispensabile, care asigură o funcţionare corectă a organizării de piaţă în sectorul 

fructelor şi legumelor proaspete. 

Organizarea de piaţă a sectorului de legume şi fructe proaspete, prin 

clasificările realizate pe baza standardelor de comercializare asigură un cadru de 

referinţă reprezentativ, care permite: 

 1. realizarea unui echilibru între cerere şi ofertă; 

 2. asigurarea unei transparenţe a pieţei şi stabilirea unor relaţii comerciale bazate 

pe o concurenţă loială; 

 3. eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare; 

 4. redirecționarea atitudinii de dezvoltare și orientare a producătorilor către 

realizarea de fructe şi legume proaspete pe o piață liberalizată, care să satisfacă 

exigenţele consumatorilor şi să asigure în acelaşi timp un raport echilibrat între 

calitate şi preţ;  

 5. extinderea vînzărilor pe pieţele externe și dezvoltarea unei economii 

necondiționate;   

 6. creşterea profitabilităţii producţiei de fructe şi legume. 

Controlul de conformitate realizat după prevederile acestor standarde asigură 

respectarea parametrilor comerciali pe care trebuie să le îndeplinească produsele pe 

întregul lanţ de comercializare pîna la consumatorul final.  
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Prezentul proiect este armonizat cu prevederile Regulamentului (CE) 

nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) 

nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 şi (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul 

fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene (JO L 336 din 13/12/2008),  a Titlului II, Capitolului II, 

Anexa III şi VI din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prenotat, precum și cu Titlul II 

al Capitolului II, Anexa III și Anexa V a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

nr. 543/2011 al comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul 

fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate. 

Ceea ce este foarte important, că odata cu conformarea la standardele de 

calitate a UE și anume funcționarea și monitorizarea unui sistem de control, 

Republica Moldova  va avea temei pentru a solicita Comisiei UE de a fi inclusă în 

Lista ţărilor terţe a căror controale de conformitate cu standardele specifice de 

comercializare au fost recunoscute ca fiind echivalente cu cerinţele UE. 
În contextul celor expuse, reiterăm necesitatea optimizării cadrului legislativ 

şi considerăm necesară examinarea repetată şi aprobarea proiectului privind controlul 

de conformitate şi verificare a calităţii fructelor şi legumelor proaspete, subliniind 

faptul că aplicarea în practică, va contribui la sporirea calităţii produselor finite, 

limitarea importului, majorarea exportului şi protejarea drepturilor şi intereselor 

legitime a consumatorului. 

 

 

 

Viceministru      Iurie UȘURELU 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ex.: V. Şarban, 

Tel.: 022 210 136 
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proiect 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎREA nr_______ 

din______________2015 

Chişinău 

 

Cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la controlul de 

conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete  

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu 

privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume 

proaspete.  

 

PRIM-MINISTRU      Pavel FILIP 

 

Contrasemnează:   

 

Viceprim-ministru,   

ministrul economiei      Octavian Calmâc 

 

Ministrul justiţiei       Vladimir Cebotari 

 

Ministrul agriculturii  

şi industriei alimentare      Eduard Grama  
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LEGEA 

cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe şi 

legume proaspete  

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

Prezenta Lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructe şi legume proaspete, creează cadrul necesar aplicării Titlului II, 

Capitolul II, Anexa III și Anexa V a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 

543/2011 al comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări commune a piețelor agricole și de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr. 1037/2001 

și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului.  

Capitolul I. Dispoziții generale 

Articolul 1. Obiectul de reglementare  

(1) Prezenta lege reglementează stabilirea procedurilor, modul de organizare şi 

desfăşurarea controlului asupra determinării conformității cu cerințele de calitate 

pentru fructe şi legume proaspete (în continuare - produse), lista cărora este prevăzută 

în Anexa nr.1.   

(2) Conrolul privind conformitatea cu cerințele de calitate a produselor, se 

efectuiaza de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – 

Organul de control). 

Articolul 2. Scopul 

Scopul prezentei legi constă în consolidarea cadrului juridic şi instituţional în 

domeniul efectuării controlului asupra activității persoanelor fizice sau juridice care 

produc, depozitează, prelucrează, sortează, ambalează, importă, exportă şi/sau 

comercializează produse, operațiuni efectuate de la etapa de producere pînă la 

consumator (în continuare – lanț comercial).  

Articolul 3. Domeniul de aplicare 

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice și juridice care 

desfășoară activități  enumerate în art. 2 din prezenta lege, pe teritoriul Republicii 

Moldova și sînt înregistrați în baza de date conform prevederilor Legii nr. 228 din 23 

septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitatră,  și 

gestionată de către Organul de control.  

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se extind asupra: 

1) persoanelor ce produc în condiții casnice, prepară, manipulează sau 

depozitează produse la domiciliu în scopul consumului casnic privat; 

2) persoanelor ce prelucrează industrial produsele pentru nutriția animalelor la 

domiciliu; 

3) persoanelor ce tranzitează sau care depozitează temporar produse ce 

tranzitează țara, cu condiţia ca acestea să nu fie expuse comercializării. 
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Articolul 4. Noțiuni  

În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate semnifică următoarele:   

ambalaj de comercializare – parte individualizată a unui lot prin ambalajul şi 

conţinutul său, concepută astfel încât să constituie, la punctul de vînzare, o unitate de 

vînzare pentru utilizatorul final sau consumator; 

analiza riscului – mod sistematic de colectare, evaluare, înregistrare şi 

diseminare a informaţiilor, care să conducă la recomandări pentru o poziţie sau o 

acţiune ca răspuns la un pericol eminent; 

colet – parte a unui lot individualizată prin ambalajul şi conţinutul său, 

concepută astfel încît să faciliteze manipularea şi transportul unui anumit număr de 

unităţi de vînzare sau de produse în vrac sau ordonate, pentru a se evita deteriorarea 

cauzată de manipularea fizică şi de transportul acestora. Containerele de transport 

rutier, feroviar, maritim şi aerian nu sînt considerate colete;  

control de conformitate - totalitatea acţiunilor, care include controlul 

documentelor ce însoţesc lotul de produse și controlul fizic, de verificare penrtu 

respectarea de către persoanele supuse controlului a conformității produselor cu  

cerințele de calitate stabilite de Guvern; 

control fizic – verificarea direcţionată a fructelor și legumelor proaspete, a 

ambalajelor, a etichetelor, a condițiilor de păstrare în conformitate cu cerințele de 

calitate, prin intermediul probelor prelevate; 

controlul selectiv –verificarea calității produselor prin prelevarea probelor 

secundare și formularea deciziilor de a continua sau nu operațiile; 

expediţie - cantitatea de produs destinată comercializării de către același 

operator, prezentă în momentul controlului şi definită printr-un document. Expediția 

poate fi constituită din unul sau mai multe tipuri de produse, ea poate conține unul 

sau mai multe loturi de produse; 

inspector – persoană împuternicită de către organul de control, care este instruit 

și abilitat să exercite în mod efectiv un control pentru determinarea conformității  

produselor cu cerințele de calitate; 

lot - cantitatea de produse care, în momentul controlului este prezentată ca avînd 

aceleaşi caracteristici privind identitatea ambalatorului şi/sau a expeditorului, ţara de 

origine, tipul produsului, categoria produsului, calibrul (dacă produsul se clasează în 

funcţie de calibrul său), soiul sau tipul comercial (dacă este prevăzut în cerinţele de 

calitate), tipul ambalajului şi prezentarea acestuia; 

prelevare - acţiunea de a efectua o extragere a unei anumite cantităţi sau unități 

de produs dintr-un lot sau colet, în timpul unui control; 

probă elementară – cantitatea de produs prelevată aleatoriu dintr-un lot sau, în 

cazul produselor prezentate în vrac dintr-o parte a lotului; 

probă globală - mai multe probe elementare reprezentative pentru lot, prelevate 

pentru a permite evaluarea lotului în funcţie de toate criteriile; 

probă secundară – cantitate egală de produse prelevată aleatoriu din proba 

elemantară: 

a) în cazul fructelor în coajă (din culturile nucifere) ambalate, proba secundară 

constituie între 0,3 kg și 1 kg. Dacă proba elementatră conține colete, iar acestea 
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ambalaje de comercializare, atunci proba secundară va constitui unul sau mai multe 

ambalaje de comercializare care, în total cîntăresc minim 0,3 kg;  

b) în cazul altor produse ambalate, proba secundară constituie 30 de unităţi, dacă 

greutatea netă a coletului este de maxim 25 kg şi acesta nu conţine ambalaje de 

comercializare. Dacă proba elementară nu conţine mai mult de 30 de unităţi, atunci 

trebuie controlat întregul conţinut al coletului; 

probă redusă - cantitate reprezentativă pentru produs, prelevată aleatoriu din 

proba globală, cu un volum limitat la cantitatea minimă necesară, care este suficientă 

pentru a permite evaluarea în funcție de numărul de criterii. Dacă în urma controlului, 

produsele sunt distruse, atunci proba redusă nu va depăși 10% din proba globală.  

Capitolul II. Organizarea controalelor de conformitate cu cerințele de calitate 

aplicabile produselor 

Articolul 5. Baza de date cu privire la operatori 

(1) Organul de control stabilește și menține baza de date conform alineatului (1) 

al articolului 3, care regrupează operatorii din sectorul produselor, în condiţiile 

stabilite de prezenta lege și care respectă cerinţele de calitate pentru produse.   

(2) În baza de date nu sînt înregistrate persoanele fizice care cad sub incidența 

alin. (2) al art. 3 din prezenta Lege. 

(3) Baza de date se crează în baza dosarului tehnic, care va conține informații 

pentru fiecare operator înregistrat sub cod unic:   

a) numărul individual de inregistrare; 

b) numele şi adresa juridică;  

c) Codul unic IDNO; 

d) informațiile necesare clasificării sale, în special localizarea sa în lanțul 

comercial;  

e) informaţii care indică ponderea pe piaţă a operatorului; 

f) informaţii privind constatările în timpul controalelor realizate precedent; 

g) informații privind existenţa unui sistem de asigurare a calităţii sau sistemul 

de auto-control, care asigură conformitatea produselor cu cerinţele  de calitate.  

(4) Organul de control asigură omogenitatea bazei de date și reactualizarea 

permanentă a acesteia. Baza de date se actualizează de către inspectorii organului de 

control, în baza informațiilor obținute în timpul controalelor efectuate la toate etapele 

lanțului comercial.  

(5) Operatorii sînt obligați să pună la dispoziția inspectorilor organului de 

control, informațiile enumerate în alineatul (3) din prezentul articol, pentru 

constituirea şi actualizarea bazei de date.  

(6) În baza de date constituită la nivel teritorial vor fi înregistrați toți operatorii 

care își desfășoară activitatea pe teritoriul raionului, indiferent dacă operatorul are sau 

nu sediul central pe teritoriul raionului respectiv. 

(7) Operatorii care îşi desfăşoară o activitate în domeniul reglementat de 

prezenta lege,  pe teritoriul Republicii Moldova, sînt înregistraţi în baza de date.  
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Articolul 6. Evaluarea riscurilor și criteriile de evaluarea riscurilor pentru 

efectuarea controlului  

(1) Organul de control întocmește și monitorizează graficul controalelor la toate 

etapele lanțului comercial în funcție de rezultatele analizei riscului, astfel încît să se 

asigure o frecvență suficientă a controalelor, pentru fiecare operator în parte, în 

vederea respectării cerințelor de calitate pentru produse.  

(2) Controalele se stabilesc în funcție de următoarele criterii de risc: 

a) natura produsului, perioada de producție, condițiile climaterice, 

operațiunile de ambalare și manipulare, condițiile de depozitare, țara de origine, 

mijloacele de transport și volumul lotului; 

b) cifra de afaceri, localizarea operatorului în lanțul comercial, volumul sau 

valoarea produselor comercializate, gama de produse, aria de livrare sau tipul 

operațiunilor desfășurate cum ar fi depozitarea, sortarea, ambalarea sau 

comercializarea; 

c) perioada de activitate în domeniul respectiv; 

d) data efectuării ultimului control și constatările efectuate, inclusiv numărul 

și tipul încălcărilor constatate, calitatea în mod curent a produselor comercializate și 

nivelul echipamentelor tehnice utilizate; 

e) fiabilitatea sistemelor de asigurare a calității sau a sistemelor de autocontrol 

ale operatorilor; 

f) locul de desfăşurare a controlului, în special dacă este vorba de punctele de 

intrare în ţară sau de locul unde produsele sunt ambalate sau încărcate; 

g) pentru produsele importate, existenţa unui certificat de conformitate a 

calității, emis de către autoritatea competentă a țării exportatoare, se consideră un 

factor de reducere a riscului de neconformitate. 

(3) Operatorii care condiționează și ambalează produsele, mai ales în zona de 

producție, vor face obiectul unei frecvențe mai ridicate a controalelor față de alte 

categorii de operatori.  

(4) Analiza riscului este efectuată pe baza informaţiilor conținute în baza de date 

cu privire la operatori și cuprinde o clasificare a operatorilor în funcţie de categoriile 

de risc. 

(5) Organul de control va stabili în prealabil: criteriile de evaluare a riscurilor de 

neconformitate a loturilor și pe baza unei analize a riscului pentru fiecare categorie de 

risc, numărul operatorilor care vor fi controlați.  

(6) În cazul în care în urma controalelor efectuate se constată neconformități, 

organul de control va mări frecvenţa controalelor la operatorii respectivi.  

(7) Operatorii sînt obligaţi să pună la dispoziția organului de control informaţiile 

enumerate în alineatul (3) al articolului 5, în vederea executării controalelor. 

(8) Operatorii care dispun de sistemul de autocontrol și asigură condiționarea și 

expedierea produselor conform cerințelor de calitate, sunt supuși controalelor cu o 

frecvență redusă, dacă aceștia prezintă un procent minim al riscului de 

neconformitate. 

(9) Operatorii care beneficiază de sistemul de autocontrol trebuie să dispună de: 
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a) personal de efectuare a controlului, care a urmat o formă de pregătire în 

această direcție; 

b) spațiu și echipamente performante necesare condiționării și etichetării 

produselor; 

c) registru care să cuprindă toate operațiunile de control efectuate asupra 

produselor. 

Articolul 7. Modul de desfășurare a controlului  

(1) Controlul asupra calității produselor se efectuează prin evaluarea probelor, 

prelevate aleatoriu din diferite puncte ale lotului. Proba globală trebuie sa fie 

reprezentativă pentru întregul lot supus controlului. 

(2) Identificarea loturilor şi/sau o viziune de ansamblu privind lotul supus 

controlului: 

a) identificarea loturilor se efectuează în funcție de marcajul acestora;  

b) în cazul expedițiilor compuse din mai multe loturi, este necesar prezentarea 

documentelor de însoţire, ca inspectorul să aibă o viziune de ansamblu asupra lotului.  

c) inspectorul determină în urma controlului, gradul de conformitate a 

loturilor cu cerințele de calitate pentru produse și cu datelor ce figurează în 

documentele de însoțire. 

(3) În cazul în care produsele urmează să fie sau au fost încărcate într-un mijloc 

de transport, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport serveasc la 

identificarea expediției. 

(4) Organul de control va aproba proceduri de control asupra produselor, pentru 

inspectorii  care efectuează controlul respectiv.   

Articolul 8. Locul de efectuare a controlului 

(1) Controlul este efectuat în timpul operaţiunilor de ambalare, la punctul de 

expediere, în timpul transportului, la locul de păstrare, la punctul de recepție finală, la 

punctul de trecere a frontierei de stat, în cadrul punctelor de vinzare (angro şi cu 

amănuntul). 

(2) În cazurile în care organul de control nu efectuează controlul în spaţiile 

proprii, deţinătorul pune la dispoziţie spaţii care să permită desfăşurarea controlului. 

Articolul 9. Prezentare probelor 

(1) Inspectorul stabilește coletele care urmează a fi supuse controlului.  

(2) Operațiunea de control constă în prezentarea probei globale şi furnizarea 

tuturor informaţiilor necesare pentru identificarea expediției sau a lotului.  

(3) În cazul în care sunt necesare probe reduse sau secundare, inspectorul o 

identifică din probe globală. 

Articolul 10. Controlul fizic 

(1) Evaluarea ambalajului și a prezentării prin prelevarea probelor elementare: 

a) în funcție de cerințele de calitate, se verifică igiena ambalajului, precum și 

a materialelor de confecționare pentru acesta; 

b) în cazul în care cerințele de calitate prevăd un anumit tip de ambalaj pentru 

produse, inspectorul verifică dacă această cerință este respectată; 
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c) în cazul produselor ambalate, această verificare se efectuează pe baza 

probelor prelevate, iar în toate celelalte cazuri pe baza unității de transport. 

(2) Verificarea marcajului: 

a) inspectorul verifică dacă produsul este marcat în conformitate cu cerinţele 

de calitate. În cursul efectuării controlului de conformitate, inspectorul determină în 

ce măsură caracteristicile marcajului sunt corecte și/sau dacă trebuie modificate;  

b) în cazul produselor ambalate, această verificare se efectuează pe baza 

probelor elementare, iar în toate celelalte cazuri pe baza documentelor care însoțesc 

lotul sau unitatea de transport; 

c) produsele ambalate individual sub o peliculă din material plastic nu sunt 

considerate ca produse pre-ambalate și nu fac obiectul marcajului prevăzut în 

cerințele de calitate. În astfel de cazuri, ambalajul din material plastic este considerat 

ca o simplă protecție pentru produsele fragile. 

(3) Verificarea conformității produselor cu cerințele de calitate: 

a) inspectorul determină mărimea probei globale, astfel încît să-i permită 

evaluarea loturilor. Inspectorul alege aleatoriu coletele care sunt supuse controlului 

sau, în cazul produselor în vrac punctele din lot din care se face prelevarea probelor 

individuale; 

b) se acordă o atenţie deosebită asigurării unei prelevări a probelor care să nu 

afecteze în mod negativ calitatea produselor; 

c) coletele deteriorate nu vor fi utilizate ca parte a probei globale. Acestea vor 

fi retrase din circuit şi după caz, pot face obiectul unei examinări separate, urmînd ca 

rezultatele să fie raportate separat; 

d) în cazul în care se întocmește un proces-verbal de constatare a 

neconformității produselor, sau a existenței riscului de neconformitate, prelevarea 

probelor globale trebuie efectuate cu respectarea cantităților enumerate în anexa nr. 3 

la prezenta Lege; 

e) în cazul fructelor și legumelor, voluminoase, cu greutatea mai mare de 2 kg 

pe bucată, în vrac, proba elementară trebuie să fie constituită din 5 unități. În cazul 

loturilor compuse din mai puțin de 5 colete sau cu o greutate mai mică de 10 kg, 

controlul vizează întregul lot; 

f) în cazul în care, în urma unui control, inspectorul nu poate lua o hotărîre, 

acesta efectuează un control repetat, iar rezultatul final îl constituie media aritmetică 

a  celor două controale. 

Articolul 11. Controlul produsului 

(1) În cazul produselor ambalate, probele elementare se utilizează pentru a 

verifica aspectul general al produsului, prezentarea, gradul de curățenie a ambalajului 

și etichetarea. În toate celelalte cazuri, aceste controale se realizează pe bază de lot 

sau  unitatea de transport. 

(2) Produsul care urmează să fie controlat trebuie să fie scos complet din 

ambalajul său. Inspectorul renunța la aceasta dacă tipul și natura ambalajului permit 

verificarea conținutului acestuia, fără a desface ambalajul. 
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(3) Verificarea omoginității, a caracteristicilor minime, a categoriilor de calitate 

și a calibrului trebuie să se realizeze cu ajutorul probei globale, exceptîndu-se fructele 

cu coajă, la care acestă verificare se face cu ajutorul probei compozite.  

(4) În cazul în care produsul prezintă defecte, inspectorul determină procentul de 

produse neconforme, în funcția de numărul sau greutatea produselor. 

(5) Verificarea criteriilor privind starea de dezvoltare și/sau maturitate, prezenţa 

sau absenţa defectelor interne poate fi verificată cu ajutorul probelor reduse, în 

special în cazul în care operațiunea de inspecție antrenează distrugerea produsului. 

Volumul acestor probe se va limita la o cantitate minimă absolut necesară pentru 

evaluarea lotului.Volumul probei reduse nu poate depăși 10% din proba globală. 

(6) Dacă este posibil ca, produsului să i se reasigure conformitatea cu cerințele 

de calitate, prin modificarea marcajului pentru toate loturile sau pentru o parte din lot, 

operatorul va fi informat despre aceasta, prin aplicarea unei etichete cu următorul 

conținut: 

a) să fie " re-clasificate ca catrgoria I", sau 

b) să fie " re-clasificate ca catrgoria II", sau  

c) să fie " re-clasificate ca catrgoria III", sau 

d) "produse defecte" 

(7) În cazul în care produsele: 

a) nu pot fi reasigurate sub aspectul conformității, sau 

b) nu pot fi destinate transformării industriale, sau 

c) nu pot fi destinate nutriției animalelor, sau 

d) nu pot fi destinate altor utilizări nealimentare, organul de control solicită 

operatorilor să ia măsurile necesare pentru ca aceste produse să nu ajungă în circuitul 

comercial, să fie distruse.  

Articolul 12. Raportarea privind rezultatele controlului efectuat 

(1) În cazul în care în urma controlului, conformitatea produselor corespunde 

cerințelor de calitate, organismul de control eliberează certificatul de conformitate 

prevazut în anexa nr.1.  

(2) În caz de neconformitate, inspectorul întocmește un proces-verbal de 

constatare a neconformității prevăzut în anexa nr. 3, la adresa operatorului sau a 

reprezentantului acestuia, cu menționare asupra cauzelor care au determinat 

neconformitatea produselor.  

(3) Produsele care au fost obiectul procesului-verbal de constatare a 

neconformității nu pot fi deplasate, în scopul efectuării operațiunilor reflectate în art. 

2, alin (1) din prezenta lege, fără emiterea unui certificat de conformitate care a omis 

constatarea de neconformitate; 

(4) În cazul în care produsele prezintă defecte, procentul considerat neconform 

cu cerințele de calitate trebuie să fie precizat. 

(5) Operatorii pot decide să reasigure conformitatea pentru toate sau pentru o 

parte din produse conform alinealului (6) al articoolul 11 din prezenta lege.  
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Articolul 13. Diminuarea valorii produsului în urma controlului  

(1) După efectuarea controlului proba globală este pusă la dispoziția 

operatorului sau reprezentantului acestuia. 

(2) Inspectorul nu este obligat să restituie elementele probei globale care au fost 

distruse în timpul efectuării controlului. 

(3) Dacă controlul a fost limitat la minimul necesar, iar elementele probei au fost 

distruse în timpul controlului sau a fost diminuată valoarea comercială a produsului,  

atunci nu se cere organului de control respectiv nici o recompensă. 

Articolul 14. Certificat de conformitate a produselor cu cerințele de calitate 

(1) Certificatul de conformitate este eliberat gratuit de către organul de control, 

în format de hîrtie cu semnătura olografă, sau în format electronic cu semnătura 

digitală la solicitatea operatorului, emis în vederea confirmării faptului că produsele 

în cauză sunt conforme cu cerinţele de calitate aplicabile acestora. Modelul 

certificatului de conformitate este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta lege.  

(2) Fiecare certificat de conformitate eliberat, are un număr de serie, ștampila 

organului de control şi semnătura persoanei împuternicite în acest scop. 

(3) La importul produselor este recunoscut certificatul de conformitate a ţărilor 

exportatoare, în limba de stat sau într-o altă limbă de circulație internațională, ca 

factor de reducere a riscului de neconformitate, doar în cazul în care organul de 

control consideră că informaţiile pe care le conţine acesta, sînt echivalente celor 

prevăzute în modelul certificatului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta lege.  

Articolul 15. Cerințe privind importul  

(1) Înaintea punerii în circulație a produselor, loturile provenite din import sunt 

supuse controlului. Importatorii sunt obligați înainte cu 24 de ore, să pună la 

dispoziția inspectorului următoarele informații, pentru organizarea și executarea 

controlului: 

1) punctul de intrare; 

2) timpul sosirii produsului la punctul de intrare; 

3) numărul de identitate a transportului; 

4) țara de origine; 

5) numele, adresa, datele de contact a importatorului și reprezentantului său; 

6) detalii despre lot sau loturi ca: 

a) produsul; 

b) identitatea ambalatorului (numele și numărul); 

c) marcarea clasei (dacă este specificat în cerințele de calitate) 

d) soiul sau tipul și calibrul (dacă este specificat în cerințele de calitate) 

(2) Pe baza informațiilor prezentate, inspectorul va evalua riscul, pentru a decide 

dacă este necesară o verificare a tuturor loturilor produselor. 

(3) În cazul în care verificarea conformității este necesară, organul de control 

verifică fiecare lot și se emite certificatul de conformitate, dacă produsele sunt 

conforme cu cerințele de calitate. 
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(4) În cazul în care un import este compus din mai multe loturi, conformitatea 

calității acestora este certificată printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a 

loturilor care alcătuiesc importul respectiv.  

(5) Organul vamal permite punerea în libera circulație a produselor, dacă acestea 

sunt însoțite de certificatul de conformitate și dacă organul de control a informat 

organul vamal că loturile respective au făcut obiectul eliberării certificatului de 

conformitate, prin aplicarea ștampilei de recunoaștere de către inspector. 

(6) Organul de control poate conlucra cu organul vamal, în vederea obținerii 

informației necesară pentru executatea controlului. 

Articolul 16. Cerințe privind exportul 

(1) Înainte ca produsele destinate exportului să părăsescă teritoriul național, la 

cererea țării de import, organul de control se asigură prin executarea controlului, că 

loturile de produse sunt conforme cu cerințele de calitate ale țării importatoare. 

(2) Exportatorii sunt obligați sa comunice organului de control informațiile pe 

care acesta le consideră necesare pentru organizarea și executarea controlului. 

(3) În cazul în care în urma controlului produsele se consideră a fi conforme 

cerințelor de calitate a țării importatoare, la solicitarea importatorului, organul de 

control emite certificatul de conformitate pentru loturile destinat exportului. 

(4) În cazul în care exportul este compus din mai multe loturi, conformitatea 

acestora este certificată printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a loturilor 

care alcătuiesc exportul respectiv.  

(5) Organul vamal  permite exportul produselor, dacă organul de control a 

informat organul vamal că loturile respective au făcut obiectul controlului prin 

aplicarea ștampilei special și, după caz, dacă acestea sunt însoțite de certificatul de 

conformitate.  

Capitolul III. Responsabilități și soluționarea litigiilor 

Articolul 17. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi 

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage după sine răspunderea civilă, 

contravențională sau penală, conform  legislației în vigoare. 

Articolul 18. Soluţionarea litigiilor 

Operatorii din sectorul produselor au  dreptul să conteste deciziile conţinute în 

rapoartele organului de control în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV 

din 10 februarie 2000. 

Capitolul IV. Dispoziții finale și tranzitorii 

Articolul 19. Intrarea în vigoare  

(1) Guvernul,  în termen de 6 luni va aduce actele sale normative în conformitate cu 

prezenta lege.  

 (2) Prezenta lege intră în vigoare de la data publicării. 
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Anexa nr. 1 

la Legea privind controlul de conformitate  

cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete  

 

Lista fructelor și legumelor  supuse controlului de conformitate cu cerințele de 

calitate 

1. Cartofi 

2. Tomate 

3. Ceapă 

4. Morcovi 

5. Castraveți 

6. Salată verde 

7. Cicoare 

8. Sparanghel 

9. Țelină, alta decît țelina de 

rădăcină 

10. Pepene verde 

11.  Pepene galben 

12. Varză alba 

13. Vinete 

14. Ardei 

15. Ciuperci 

16. Sfeclă roșie 

17.  Banane 

18.  Citrice 

19.  Kiwi 

20. Struguri 

21. Mere 

22.  Pere 

23.  Gutui 

24.  Caise 

25.  Cireșe 

26.  Vișine 

27.  Piersici 

28.  Nectarine 

29.  Prune 

30.  Porumbe 

31.  Căpșune  

32. Coacăz negru 

33.  Fragi 
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Anexa nr. 2 la Legea privind controlul de conformitate  

cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete  
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 

 

  CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CALITĂȚII 
PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME PROASPETE 

Organul de control menţionat mai sus eliberează certificatul în urma efectuării unui control fizic, iar conformitatea 

produsului corespunde cu cerinţele de calitate aprobate de Guvern (art. 14,  Legea  nr.         din          ). 

1.Numele şi adresa agentului economic 

 

 

2. Nr. MD       __________________________ 

3. Numele şi adresa declarată a destinatarului 4. Locul de efectuare a 

controlului/ţara de origine 

5. Regiunea sau ţara de destinaţie 

6. Identificarea mijlocului de transport 7. 

* Intern        

* Import       

* Export      

8. Descrierea ambalajelor  

(număr şi tip) 

9. Tipul produsului 

 (cultura şi soiul)  

10. Categoria de calitate 11. Greutatea totală  

(kg/tone, brut/net) 

12. Biroul vamal vizat: import/export: 13. Locul emiterii:  

     Data emiterii:  

14. Inspector, 

________________________ 

            (numele, prenumele) 

Nr._____________________ 

           (numărul legitimaţiei) 

 

15. 

 

  _______________ 

        (semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ştampila organului de control 
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Anexa nr. 3   

la Legea privind controlul de conformitate  

cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete  

 

Proces – Verbal de constatare a neconformității cu  

cerințele de calitate pentru fructe și legume proaspete 

 

Organul de control_____________________ 

Eliberat la _______________________  
                                       (ora, ziua, luna, anul) 

 

1. Inspector constatator ___________________________________________________ 
                                                             (nume, prenume, funcţia, legitimaţia nr.) 

2. Inspector constatator ___________________________________________________ 
                                       (nume, prenume, funcţia, legitimaţia nr.) 

3. Operatorul controlat ____________________________________________________ 
                                                          (nume, prenume) 

Sediul________________________________, document nr.__________, eliberată 

de____________________________________ la data de___._____________.20___ 

4. Unitatea (filiala, punct de lucru)____________________, adresa________________ 

____________________________________________________________________ 

unde am fost primit de domnul/doamna _________________________, în calitate de 

______________, posesor/posesoare a/al actului  de identitate _______ seria ______ 

nr._____, eliberat de ______________________ la data de ___.___________.20___ 

Codul Numeric Personal___________________________________ 

5. Obiectul controlului (descrierea loturilor)___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Сonstatări în timpul efectuării controlului, ziua ___ luna _____ anul ____ ora ___
____

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Obiecţii______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Inspector          Operatorul controlat sau 

reprezentantul acestuia 

___________________      _______________________ 

    _______________           __________________ 
        (Semnătura)                                                                                                                 (Semnătura) 
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Anexa nr. 4  

la Legea privind controlul de conformitate  

cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete  

 

Cantitatea de produse pentru prelevarea probei globale în caz de 

neconformitate   

1) Produse ambalate 

Număr coletelor care compun lotul Număr coletelor care trebuie prelevate 

pentru alcătuirea probei elementare 

pînă la 100 5 

între 101 şi 300 7 

înre 301 şi 500 9 

între 501 şi 1 000 10 

peste 1000 minimum 15  

 

2) Produse în vrac  

Masa lotului în kg sau numărul de 

Unități incluse în lot 

Masa în kg a probei elementare sau 

numărul unităților ce trebuie prelevate 

pînă la 200 10 

între 201 şi 500 20 

între 501 şi 1 000 30 

între 1 001 şi 5 000 60 

peste 5 000 minimum100  

 

 


