
 

 

 

 

 

 

 

   

 

    01 februarie 2013 16 

 

Cu privire la aprobarea Planului 

de armonizare a legislaţiei 

 agroalimentare pentru anul 2013 

 

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr. 1026 din 28 decembrie 2012 cu 

privire la aprobarea   Planului   naţional   de   armonizare  a  legislaţiei   pentru  anul   

2013, 

ORDON: 

1. Se aprobă Planul de armonizare a legislaţiei agroalimentare pentru anul 2013, 

conform anexei. 

2. Direcţiile şi persoanele responsabile vor asigura elaborarea şi promovarea 

proiectelor de  acte  normative  şi  legislative  incluse în plan, în termenele stabilite.  

3. În  procesul  de  elaborare,  promovare  şi  definitivare  direcţiile    responsabile: 

3.1 După caz, vor asigura traducerea actelor comunitare; 

3.2 Coordonatorii vor participa la elaborarea analizei impactului de reglementare; 

3.3 Coordonatorii vor coparticipa obligatoriu la prezentarea proiectelor de acte 

normative în Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi în 

cadrul dezbaterilor pe marginea obiecţiilor parvenite de la instituţiile  cointeresate; 

3.4 Vor elabora tabelul de concordanţă a actului normativ naţional cu actul comunitar; 

3.5 Vor întocmi sinteza obiecţiilor; 

3.6 Vor asigura prelucrarea proiectelor de acte normative în baza avizelor autorităţilor 

şi instituţiilor interesate cu elaborarea notei informative; 

3.7 Vor asigura traducerea proiectelor în limba rusă cu suportul Î.S. ”Centrul 

Informațional Agricol”; 

3.8 Vor prezenta lunar Direcţiei Juridice şi Armonizarea Legislaţiei a Ministerului, 

rapoarte cu privire la evoluţia proceselor de elaborare şi promovare a proiectelor de 

acte normative şi legislative, pentru a fi prezentate Centrului de Armonizare a 

Legislației din subordinea Ministerului Justiției; 

3.9 Vor asigura publicarea proiectelor de acte normative şi legislative, nota 

informativă, analiza impactului de reglementare și tabelul de concordanță pe site-ul 

Ministerului, pentru consultarea cu opinia publică şi vor informa persoanele care au 

transmis obiecţii şi propuneri, pe marginea deciziilor adoptate. 



4. Vor include proiectele în evidenţa Registrului proiectelor actelor legislative şi 

normative promovate de MAIA, aprobat prin Ordinul Ministerului nr. 178 din 

04.11.2009, cu actualizarea permanentă a informaţiei. 

5. Instituţiile subordonate, la solicitarea MAIA (autorilor proiectelor de acte 

normative), vor asigura elaborarea, prezentarea şi coordonarea listei standardelor 

conexe la Reglementările tehnice. 

6. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită dl Viorel GUȚU, 

Viceministru. 

 

              

 

               Ministru                                                                     Vasile BUMACOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiectul de ordin este elaborat de Direcţia Juridică şi Armonizarea Legislaţiei 

 

M. Butucel 

 

Coordonat:                                                                          V. GUŢU 

 

Ş. CHITOROAGĂ 

 

D.GODOROJA 

 

            I.Sula 

 

M. Suvac 

 

V.Enciu 

 

T. Rozneriţă 

 

I.Senic 

 

I.Vîrtosu 

 

P. Avasiloaie 

 

V. Ceban 

 

V. Bahău 

 

A. Gurin 

 

G. Onceanu 

 

Gr. Porcescu 

 

R.Ciobanu 

 

V. Cociug 

 

V. Nartea 

 

W. Sochaczewskii 

 

R. Moody 



Anexa la 

Ordinul nr.16 

din 01 februarie 2013 

PLANUL 

de armonizare a legislaţiei agroalimentare pentru perioada anului 2013 

N/o Denumirea reglementărilor Actul european corespunzător Autori  Coordonatori  Termen de elaborare 

Acte normative incluse în Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei   

1. Hotărîrea Guvernului pentru 

aprobarea Cerinţelor privind 

calitatea şi plasarea pe piaţă a 

seminţelor de cerеale 

Directiva Consiliului 66/402 CEE din 14 

iunie 1966 privind comercializarea 

seminţelor de cerеale 

(CELEX: 31966L0402) 

Direcţia Armonizarea 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Calugari Oleg) 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

(Mihalache Andrei) 

24.05.2013 

2. Hotărîrea Guvernului pentru 

aprobarea Cerinţelor privind 

calitatea şi plasarea pe piaţă a 

florilor proaspete tăiate şi 

frunzişul ornamental proaspăt 

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 

Consiliului din 22 octombrie 2007 de 

instituire a unei organizări comune a 

pieţelor agricole şi privind dispoziţii 

specifice referitoare la anumite produse 

agricole ("Regulamentul unic OCP") 

(CELEX: 32007R1234) 

Direcţia Armonizarea 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Cociug Victor) 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

vegetale 

 (Solear Eduard) 

26.04.2013 

3. Hotărîrea Guvernului de 

modificare Hotărîrii 

Guvernului nr. 836 din 

11.11.2011 pentru aprobarea 

Cerinţelor privind calitatea şi  

Comercializarea seminţelor de 

plante furajere 

Directiva Consiliului (CE) nr. 002/54/CE 

din 13 iunie 2002 privind 

comercializarea seminţelor de sfeclă  

(CELEX: 32002L0054) 

Direcţia Armonizarea 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Mardari Victoria) 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

 (Rusu Dumitru) 

26.04.2013 

4. Hotărârea Guvernului cu 

privire la completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 558 din 

22.07.2011 privind măsurile de 

urgenţă din domeniul 

fitosanitar  pentru a preveni 

introducerea şi răspândirea în 

Republica Moldova a unor 

organisme de carantină. 

1. Directiva 2007/33/CE a Consiliului 

din 11 iunie 2007 privind combaterea 

nematozilor cu chisturi ai cartofului şi de 

abrogare a Directivei 69/465/CEE 

(CELEX: 32007L0033); 

2. Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 

4 octombrie 1993 privind combaterea 

veştejirii bacteriene a cartofului 

(CELEX: 31993L0085); 

3. Directiva 98/57/CE a Consiliului din 

20 iulie 1998 privind controlul Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

(CELEX: 31998L0057). 

Direcţia Protecţia 

Plantelor şi Siguranţa 

Alimentelor de origine 

vegetală 

(Savencov Olga) 

Direcţia Protecţia 

Plantelor şi Siguranţa 

Alimentelor de origine 

vegetală 

(Rozneriţa Tamara) 

24.05.2013 

5. Hotărârea Guvernului cu 

privire controalele fitosanitare. 

1. Directiva 98/22/CE a Comisiei din 15 

aprilie 1998 de stabilire a condiţiilor 

Direcţia Protecţia 

Plantelor şi Siguranţa 

Direcţia Protecţia 

Plantelor şi Siguranţa 

24.05.2013 



minime pentru desfăşurarea controalelor 

fitosanitare în Comunitate la posturi de 

inspecţie, altele decât cele de la locul de 

destinaţie, cu privire la plante, produse 

vegetale sau alte produse provenind din 

ţări terţe (CELEX: 31998L0022); 

2. Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 

7 octombrie 2004 privind controalele de 

identitate şi controalele de sănătate ale 

plantelor, produselor vegetale şi altor 

obiecte incluse în partea B din anexa V 

la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, 

care pot fi effectuate în alt loc decât 

punctul de intrare în Comunitate sau într-

un loc situat în apropiere, şi de stabilire a 

condiţiilor care reglementează aceste 

controale (CELEX: 32004L0103); 

3. Regulamentul (CE) nr. 1756/2004 a 

Comisiei din 11 octombrie 2004 de 

stabilire a condiţiilor specifice privind 

mijloacele de probă solicitate și criteriile 

referitoare la tipul și nivelul de reducere 

a controalelor fitosanitare ale anumitor 

plante, produse vegetale sau alte obiecte 

enumerate la anexa V partea B la 

Directiva 2000/29/CE a Consiliului 

(CELEX: 32004R1765). 

Alimentelor de origine 

vegetală 

(Mocanu Mihai) 

Alimentelor de origine 

vegetală 

(Rozneriţa Tamara) 

6. Hotărârea Guvernului privind 

măsurile de combatere a febrei 

aftoase 

Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 

29 septembrie 2003 privind măsurile 

comunitare de combatere a febrei 

aftoase, de abrogare a Directivei 

85/511/CEE şi a Deciziilor 89/531/CEE 

şi 91/665/CEE şi de modificare a 

Directivei 92/46/CEE (Text cu relevanţă 

pentru SEE) 

(CELEX: 32003L0085) 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Dutca Veronica) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară 

(Lungu  Anatolie) 

26.04.2013 

7. Hotărârea Guvernului privind 

normele de sănătate animală, 

importul şi tranzitul al 

anumitor ungulate vii 

Directiva 2004/68/CE a Consiliului din 

26 aprilie 2004 de stabilire a normelor de 

sănătate animală privind importul şi 

tranzitul, în Comunitate, al anumitor 

ungulate vii, de modificare a Directivelor 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Culeac Natalia) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară  

(Lungu  Anatolie) 

26.04.2013 



90/426/CEE şi 92/65/CEE şi de abrogare 

a Directivei 72/462/CEE (Text cu 

relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32004L0068) 

8. Hotărârea Guvernului cu 

privire la alimentele congelate 

rapid destinate consumului 

uman 

Directiva Consiliului din 21 decembrie 

1988 privind apropierea legislaţiilor 

statelor membre referitoare la alimentele 

congelate rapid destinate consumului 

uman (89/108/CEE)  (CELEX: 

31989L0108) 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Mutu Denis) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară 

(Bîrlădean Oleg) 

26.04.2013 

9. Hotărârea Guvernului privind 

diminuarea prevalenţei 

Salmonella Enteritidis şi 

Salmonella Typhimurium la 

puii de carne. 

Regulamentul (UE) nr. 200/2012 al 

Comisiei din 8 martie 2012 privind un 

obiectiv al Uniunii de reducere a 

Salmonella enteritidis şi Salmonella 

typhimurium la efectivele de pui 

de carne, astfel cum se prevede în 

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32012R0200) 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Culeac Natalia) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară 

(Enciu  Valeriu) 

26.04.2013 

Adiţional la Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2013 

10. Legea cu privire la procedurie 

de autorizare, înregistreare şi 

control oficial a unităţilor 

întregului lanţ alimentar 

Regulament (CE) nr. 852/2004 al 

Parlamentului  European  și al   

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare (JO L 139, 

30.4.2004, p. 1),  

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al 

Parlamentului European  și al Consiliului 

din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor 

norme specifice de igienă care se aplică 

alimentelor de origine animală ,  

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al 

Parlamentului European  și al Consiliului 

din 29 aprilie 2004 de stabilire a 

normelor specifice de organizare a 

controalelor oficiale privind produsele de 

origine animală destinate consumului 

uman 

(JO L 226, 25.6.2004, p. 83). 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară 

(Meleșco Sofia,  

Enciu Valeriu) 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

(Gaberi Gheorghe) 

24.05.2013 

11. Legea cu privire la activitatea 

medicului veterinar de liberă 

 Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

24.05.2013 



practică animală și medicină 

veterinară  

(Enciu V., Lungu A., 

Musteață  A.) 

veterinare 

(Nartea Victor) 

12. Regulamentul cu privire la 

reglementarea şi înregistrarea 

preţurilor de producător la 

medicamentele de uz veterinar, 

precum şi procedura de 

formare a preţurilor la 

produsele farmaceutice 

veterinare 

 Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară 

(Bîrlădean O., Josan I.) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară 

(Enciu Valeriu)  

 

24.05.2013 

13. Hotărire a Guvernului pentru 

modificare şi completarea  

Hotărîrii Guvernului nr. 1211 

din 29.10.2008 cu privire la 

aprobarea reglementării tehnice 

„Material semincer pentru 

porumb şi sorg”  

Directiva 66/402/CCE a Consiliului din 

14 iunie 1966 privind comercializarea 

seminţelor de cereale 

Direcţia Armonizare 

Legislaţiei Agroalimentare 

(Borș Andriana) 

 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor  

(Mihalache Andrei) 

22.03.2013 

RESTANŢE: Acte normative nerealizate din Planul de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2012 aprobat prin Ordinul Ministerului nr. 12 din 26.01.2012 

14. Hotărirea Guvernului cu 

privire la aprobarea 

reglementării tehnice ”Orez. 

Crupe de orez” 

Partea I a anexei nr. III şi anexei nr. IV 

din Regulamentul 2007/1234/CE al 

Consiliului din 22 octombrie 2007 de 

instituire a unei organizări comune a 

pieţelor agricole şi privind dispoziţii 

specifice referitoare la anumite produse 

agricole (Regulamentul unic OCP) 

Anexa nr. II, Regulamentul (UE) nr. 

1272/2009 al comisiei din 11 decembrie 

2009 de stabilire a normelor de punere în 

aplicare  

(CELEX: 32007R1234) 

Direcţia Armonizarea 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Rusu Mariana) 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

vegetale 

(Raisa Ciobanu) 

22.03.2013 

15. Hotărîrea Guvernului pentru 

aprobarea Cerinţelor privind 

producerea şi comercializarea 

seminţelor de legume, 

răsadurilor şi a materialului 

săditor legumicol 

1. Directiva 2002/55/CE a Consiliului 

din 13 iunie 2002 privind 

comercializarea seminţelor de legume 

(CELEX: 32002L0055) 

2. Directiva 2008/72/CE a Consiliului 

din 15 iulie 2008 privind comercializarea 

răsadurilor de legume şi a materialului 

săditor de legume, altul decît seminţele 

(versiune codificată)  

Direcţia Armonizarea 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Rusu Mariana) 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

(Mihalache Andrei) 

22.03.2013 



(CELEX: 32008L0072) 

16. Hotărîrea de Guvern cu privire 

la aprobarea Normei de 

stabilire a anumitor obligaţii 

pentru producătorii şi 

importatorii de plante, de 

produse vegetale sau de alte 

obiecte, precum şi a modalităţii 

de înregistrare a acestora 

Directiva (CE) nr. 92/90/CEE din 03 

noiembrie 1992 de stabilire a anumitor 

obligaţii pentru producătorii şi 

importatorii de plante, de produse 

vegetale sau de alte obiecte, precum şi a 

modalităţii de înregistrare a acestora 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

vegetale 

 (Tertea  Veronica) 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

 (Rusu Dumitru) 

 

22.03.2013 

17. Hotărîrea Guvernului privind 

anumite ingrediente, vitamine 

şi minerale folosite în 

produsele alimentare 

(Este inițiativa Ministerului 

Sănătății scrisoarea nr. 06/7-

10/800 din 28.12.12 prin care 

solicită preluarea promovării 

actului normativ) 

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 decembrie 2008 privind aromele 

și anumite ingrediente alimentare cu 

proprietăți aromatizante destinate 

utilizării în și pe produsele alimentare și 

de modificare a Regulamentului (CEE) 

nr. 1601/91 al 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

vegetale 

 (Solear Eduard) 

Direcţia Armonizare 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Mardari Victoria) 

22.03.2013 

18. Hotărîrea Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Reglementării tehnice privind 

produsele apicole 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 

Consiliului din 28 iunie 2007 privind 

producţia ecologică şi etichetarea 

produselor ecologice, precum şi de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

2092/91; Regulamentul (CE) nr. 

797/2004 al Consiliului din 26 aprilie 

2004 privind acţiunile de îmbunătăţire a 

condiţiilor de producţie şi comercializare 

a produselor apicole 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

animale 

(Roşca Valentin,  

Ceban Vitalie) 

Agenţia sanitar  

veterinară şi pentru 

siguranţa produselor de 

origine animal 

(Bahău Vasile) 

Secţia Producţiei 

Ecologice şi Produse de 

Origine  

(Senic Iurie) 

22.03.2013 

19. Hotărîrea Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Reglementării tehnice privind 

programele de sprijin şi 

controlul calităţii producţiei în 

sectorul vitivinicol 

Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al 

Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind 

organizarea comună a pieței vitivinicole 

în ceea ce privește programele de sprijin, 

comerțul cu țările terțe, potențialul de 

producție și privind controalele în 

sectorul vitivinicol 

Institutul ştiinţifico -

practic de horticultură şi 

tehnologii alimentare  

(Dadu Constantin) 

Direcţia politici de piaţă 

în sectorul vitivinicol 

(Avasiloaie Petru) 

26.10.2013 

20. Hotărîrea Guvernului privind 

cerinţele de comercializare 

pentru hamei 

Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 al 

Comisiei din 18 decembrie 2008 privind 

importul de hamei din ţări terţe (versiune 

codificată) 

Institutul ştiinţifico- 

practic de horticultură şi 

tehnologii alimentare  

(Dadu Constantin) 

Direcţia politici de piaţă 

în sectorul vitivinicol  

(Avasiloaie Petru); 

Serviciul producţiei 

26.10.2013 



ecologice şi produse de 

origine  

(Senic Iurie) 

 

21. 

 

Proiect de lege privind 

modificarea Legii nr. 66–XVI 

din 27.03.2008 privind 

protecţia indicaţiilor 

geografice, denumirilor de 

origine şi specialităţilor 

tradiţionale garantate  

 

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al 

Consiliului din 20 martie 2006 privind 

protecția indicațiilor geografice și a 

denumirilor de origine ale produselor 

agricole și alimentare. Regulamentul 

(CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 

20 martie 2006 privind specialităţile 

tradiţionale garantate din produse 

agricole şi alimentare 

 

Secţia Producţiei 

Ecologice şi Produse de 

Origine 

(Senic Iurie) 

 

Direcţia politici de piaţă 

în sectorul vitivinicol  

(Avasiloaie Petru) 

 

26.10.2013 

22. Hotărîrea Guvernului cu 

privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 610 din 05 iulie 

2010 de depunere, examinare 

şi înregistrare a indicaţiilor 

geografice, a denumirilor de 

origine şi a specialităţilor 

tradiţionale garantate 

Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al 

Comisiei din 18 octombrie 2007 de 

stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al 

Consiliului privind specialităţile 

tradiţionale garantate din produse 

agricole şi alimentare. Regulamentul 

(CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 

14 decembrie 2006 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind 

protecția indicațiilor geografice și a 

denumirilor de origine ale produselor 

Direcţia Armonizarea 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Gîrbu Alina) 

 

Agenţia de stat pentru 

proprietatea intelectuală, 

Direcţia politici de piaţă 

în sectorul vitivinicol 

 (Avasiloaie Petru), 

Secţia Producţiei 

Ecologice şi Produse de 

Origine 

(Senic Iurie) 

26.04.2013 

23. Hotărirea Guvernului privind 

inspecţia şi verificarea bunei 

practici de laborator (BPL) 

Directiva 2004/9/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 11 

februarie 2004 privind inspecţia şi 

verificarea bunei practici de laborator 

(BPL) (Versiunea codificată)  

(CELEX: 32004L0009) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară  

(Bîrlădean Oleg) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară  

(Meleșco Sofia) 

26.04.2013 

24. Hotărîrea Guvernului privind 

aditivii din furaje 

 

Regulamentul 2003/1831/CE al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

din 22 septembrie 2003 privind aditivii 

din hrana animalelor (CELEX: 

32003R1831) 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Dutca Veronica) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară 

(Bîrlădean Oleg) 

 

24.05.2013 

25. Hotărirea Guvernului privind 

stabilirea metodelor de 

prelevare a probelor şi de 

Regulamentul 2006/401/CE al Comisiei 

din 23 februarie 2006 de stabilire a 

metodelor de prelevare a probelor şi de 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

22.03.2013 



analiză pentru controlul oficial 

al nivelurilor de micotoxine din 

produsele alimentare 

analiză pentru controlul oficial al 

nivelurilor de micotoxine din produsele 

alimentare (CELEX: 32006R0401) 

(Denis Mutu) veterinară 

(Enciu Valeriu) 

 

26. Hotărirea Guvernului privind 

măsurile de prevenire, 

combatere şi control al rabiei 

Decizia Consiliului 1989/455/CE din 24 

iulie 1989 privind introducerea măsurilor 

in Comunitate pentru instituirea 

programelor-pilot de control al rabiei in 

scopul prevenirii şi combaterii acesteia  

(CELEX: 31989D0455) 

Direcţia armonizare a 

legislaţiei 

sanitarveterinare 

(Denis Mutu) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară  

(Bîrlădean Oleg) 

22.03.2013 

27. Hotărirea Guvernului privind 

modificarea unor Hotăriri ale 

Guvernului (modifică hotăririle 

nr. 412 din 25.05.2010 „Pentru 

aprobarea Regulilor generale 

de igienă a produselor 

alimentare”; nr.435 din 

28.05.2010 „Privind aprobarea 

Regulilor specifice de igienă a 

produselor alimentare de 

origine animală”; nr.1112 din 

6.12.2010 „Pentru aprobarea 

Normei sanitar-veterinare de 

organizare a controlului 

specific oficial al produselor 

alimentare de origine animală” 

Regulamentul 2009/1162/CE al Comisiei 

din 30 noiembrie 2009 de stabilire a unor 

măsuri tranzitorii de aplicare a 

Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) 

nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale 

Parlamentului European şi ale 

Consiliului (CELEX:32009R1162) 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Nartea Victor) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară  

(Enciu Valeriu) 

Agenţia sanitar  

veterinară şi pentru 

siguranţa produselor de 

origine animal 

(Bahău Vasile) 

26.04.2013 

28. Hotărirea Guvernului privind 

igiena furajelor 

Regulamentul 2005/183/CE al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

din 12 ianuarie 2005 de stabilire a 

cerinţelor privind igiena furajelor 

(CELEX: 32005R0183) 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Dutca Veronica) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară  

(Meleșco Sofia) 

24.05.2013 

29. Hotărirea Guvernului privind 

circulaţia materiilor prime 

pentru furaje 

Regulamentul 2009/767/CE al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

introducerea pe piaţă şi utilizarea 

furajelor, de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a 

Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a 

Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 

83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Dutca Veronica) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară 

(Meleșco Sofia) 

 

24.05.2013 



96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 

2004/217/CE a Comisiei (CELEX: 

32009R0767) 

30. Hotărirea Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Programului naţional de 

control al reziduurilor 

produselor de uz fitosanitar din 

sau de pe produsele alimentare 

Regulamentul 2010/915/UE al Comisiei 

din 12 octombrie 2010 privind un 

program de control multianual şi 

coordonat al Uniunii pentru 2011, 2012 

şi 2013 de asigurare a respectării 

limitelor maxime ale concentraţiilor de 

reziduuri de pesticide din şi de pe 

alimentele de origine vegetală şi animală 

şi de evaluare a expunerii consumatorilor 

la aceste reziduuri 

(CELEX:32010R0915) 

Direcţia Protecţia 

Plantelor şi Siguranţa 

Alimentelor de origine 

vegetală 

(Tertea Veronica) 

 Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

(Onceanu Ghenadie) 

24.05.2013 

31. Legea privind modificarea 

Legii nr. 272- XIV din 10 

februarie 1999 cu privire la apa 

potabilă 

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 

noiembrie 1998 privind calitatea apei 

destinate consumului uman (CELEX: 

31998L0083) 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Panovici Dana) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară  

(Lungu Anatolie) 

26.04.2013 

32. Hotărirea Guvernului privind 

modificarea Hotăririi 

Guvernului nr. 68 din 

21.09.2009 cu privire la 

aprobarea reglementării tehnice 

„Făina, grişul şi tăriţa de 

ceriale” 

Codex Stan 152-1985 privind făina de 

griu, Codex Stan 178-1991 privind făina 

de griu dur, Codex Stan 154-1985 

privind făina de porumb integral, Codex 

Stan 155-1985 privind făina de porumb 

degerminat, Codex Stan 170-1989 

privind făina de mei, Codex Stan 173-

1989 privind făina de sorg. 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

vegetale  

(Suvac Mihail) 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

animale 

(Moroz Elena) 

22.03.2013 

33. Hotărirea Guvernului privind 

modificarea Hotăririi 

Guvernului nr. 774 din 

03.07.2007 cu privire la 

aprobarea reglementării tehnice 

„Zahăr. Producerea şi 

comercializarea” 

Directiva 2001/111/CE a Consiliului din 

20 decembrie 2001 privind anumite 

tipuri de zahăr destinate consumului 

uman. 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

vegetale  

(Suvac Mihail) 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

animale 

(Grosu Mihai) 

26.04.2013 

34. Hotărirea Guvernului privind 

modificarea Hotăririi 

Guvernului nr. 1111 din 

06.12.2010 cu privire la 

aprobarea reglementării tehnice 

„Sucuri şi anumite produse 

similar destinate consumului 

Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 

20 decembrie 2001 privind sucurile de 

fructe şi anumite produse similare 

destinate consumului uman. 

Direcţia Armonizarea 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Cociug Victor) 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

vegetale 

(Suvac Mihail) 

22.03.2013 



uman” 

35. Hotărirea Guvernului cu 

privire la aprobarea regulilor şi 

normelor transferului de 

embrioni in zootehnie 

Regulamentul (UE) nr. 176/2010 al 

comisiei din 2 martie 2010 de modificare 

a anexei D la Directiva 92/65/CEE a 

Consiliului in ceea ce priveşte centrele 

de colectare şi depozitare a materialului 

seminal, echipele de colectare şi 

producţie de embrioni, precum şi 

condiţiile pentru animalele donatoare din 

speciile ecvidee, ovine şi caprine şi 

pentru manipularea materialului seminal, 

a ovulelor şi a embrionilor acestor specii; 

Decizia Comisiei (96/510/CE) din 18 

iulie 1996 de stabilire a certificatelor 

genealogice şi zootehnice referitoare la 

importul animalelor pentru reproducţie, 

materialului seminal, ovulelor şi 

embrionilor acestora. 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

animale 

(Rudei Natalia, 

Railean Tatiana) 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară  

(Enciu Valeriu), 

Agenţia sanitar  

veterinară şi pentru 

siguranţa produselor de 

origine animal  

(Bahău Vasile) 

22.03.2013 

36. Hotărirea Guvernului cu 

privire la modificarea Hotăririi 

Guvernului nr. 696 din 

04.08.2010cu privire la 

aprobarea Reglementării 

tehnice „Carne – materie primă 

.Producerea,importul şi 

comercializarea” 

Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al 

Comisiei din 10 decembrie 2008 de 

stabilire a normelor de aplicare a grilelor 

comunitare de clasificare a carcaselor de 

bovine, porcine și ovine și privind 

raportarea prețurilor acestora. 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

animale  

(Roșca Valentin) 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Nartea Victor) 

26.04.2013 

37. Hotărîrea Guvernului privind 

metodele de analiză şi evaluare 

calitativă a laptelui şi 

produselor lactate 

Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al 

Consiliului privind metodele de analiză 

și evaluare calitativă a laptelui şi a 

produselor lactate. 

Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al 

Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1255/1999 

Regulamentul (CE) nr 445/2007 din 23 

aprilie 2007 de stabilire a anumitor 

norme de aplicare a Regulamentului 

Consiliului (CE) nr 2991/94 de stabilire 

a standardelor pentru grăsimile 

tartinabile; 

Regulamentului Consiliului (CEE) nr 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

animale 

(Dănuţă Alexandru), 

Expert (Waldemar 

Sochaczewskii) 

Agenţia sanitar  

veterinară şi pentru 

siguranţa produselor de 

origine animal  

(Bahău Vasile), 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Nartea Victor), 

Institutul ştiinţifico- 

practic de horticultură şi 

tehnologii alimentare 

(Iorga Eugen) 

22.03.2013 



1898/87 privind protecţia denumirilor 

folosite in comercializarea laptelui şi 

produselor lactate (versiune codificată) 

38. Legea cu privire la controlul de 

conformitate şi verificarea 

calităţii fructelor şi legumelor 

proaspete 

Regulamentul Comisiei 2008/1221/CE 

din 5 decembrie 2008 de modificare a 

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 in sectorul fructelor şi 

legumelor privind standardele de 

comercializare. 

(CELEX: 32008R1221) 

Direcţia Armonizarea 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Borș Andriana), 

Direcţia generală politici 

de dezvoltare sectorială 

(Sula Ion), 

Expert (Richard Moody) 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

(Onceanu Ghenadie), 

Expert (Waldemar 

Sochaczewskii) 

22.03.2013 

39. Hotărirea Guvernului cu 

privire la aprobarea Normei 

privind “Producerea, controlul, 

certificarea și comercializarea 

materialului de înmulțire și 

plantare fructifer” 

Directiva (CE) 93/48/CEE din 23 iunie 

1993 de stabilire a fişelor care precizează 

condiţiile pe care trebuie să le 

indeplinească materialele de inmulţire 

ale plantelor fructifere şi plantele 

fructifere destinate producţiei de fructe 

in conformitate cu articolul 4 din 

Directiva 92/34/CEE a Consiliului. 

Direcţia Armonizarea 

Legislaţiei 

Agroalimentare 

(Mardari Victoria) 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

(Tîrsina Oleg) 

22.03.2013 

40. Hotărirea de Guvern cu privire 

la aprobarea Normei privind 

anchetele statistice care trebuie 

effectuate pentru a determina 

potenţialul de producţie al 

plantaţiilor anumitor specii de 

pomi fructiferi 

Directiva (CE) nr. 2001/109/CEE din 19 

decembrie 2001 privind anchetele 

statistice care trebuie efectuate de statele 

membre pentru a determina potenţialul 

de producţie al plantaţiilor anumitor 

specii de pomi fructiferi 

Direcţia politici de 

producţie şi reglementări 

de calitate a produselor 

vegetale 

(Şarban Vasile) 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

(Rusu Dumitru) 

22.03.2013 

41. Hotărire a Guvernului pentru 

modificare şi completarea 

Hotăririi Guvernului nr. 149 

din 10.02.2006 pentru       

implementarea Legii cu privire 

la producţia agroalimentară 

ecologică 

1)Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 

Consiliului din 28 iunie 2007 privind 

producția ecologică și etichetarea 

produselor ecologice, precum și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

2092/91 

2)Rеgulamentul (CE) nr. 889/2008 al 

Comisiei din 5 septembrie 2008 de 

stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) 

nr. 834/2007 al Consiliului privind 

producția ecologică și etichetarea 

produselor ecologice in ceea ce privește 

Secţia Producţiei 

Ecologice şi Produse de 

Origine 

(Senic Iurie) 

 Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

(Onceanu Ghenadie) 

22.03.2013 



producția ecologică, etichetarea și 

controlul 

3) Rеgulamentul (CE) nr. 1235/2008 din 

8 decembrie 2008 de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentul (CE) nr. 

834/2007 in ceea ce priveşte regimul de 

import al produselor ecologice din ţări 

terţe. 

42. Hotărirea Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului de 

utilizare a mărcii naţionale 

„Agicultura ecologică 

Republica Moldova” 

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 din 8 

decembrie 2008 de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

834/2007 in ceea ce priveşte regimul de 

import al produselor ecologice din ţări 

terţe. 

Secţia Producţiei 

Ecologice şi Produse de 

Origine 

(Senic Iurie) 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

(Onceanu Ghenadie) 

22.03.2013 

 

43. 

 

Legea cu privire la controalele 

oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia 

privind hrana pentru animale şi 

produsele alimentare şi cu 

normele de sănătate şi 

bunăstare a animalelor 

 

Regulamentul (CE) NR. 882/2004 al 

Parlamentului Europian al Consiliului 

din 29 aprilie 2004 privind controalele 

oficiale efectuate pentru a asigura 

verificarea conformității cu legislația 

privind hrana pentru animale și 

produsele alimentare și cu normele de 

sănătate animală şi de bunăstare a 

animalelor 

 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară  

(Meleșco Sofia,  

Enciu Valeriu) 

 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Mutu Denis),  

Agenţia Sanitar 

veterinare şi pentru 

siguranţa produselor de 

origine animală  

(Gr. Porcescu) 

 

22.03.2013 

44. Hotărirea Guvernului de 

stabilire a normelor de aplicare 

in ceea ce priveşte standardele 

de comercializare a cărnii de 

pasăre 

Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al 

Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea 

ce privește standardele de comercializare 

a cărnii de pasăre 

Direcţia siguranța 

alimentelor de origine 

animală și medicină 

veterinară 

(Bîrlădean Oleg) 

Agenţia sanitar  

veterinară şi pentru 

siguranţa produselor de 

origine animal 

(Bahău Vasile) 

22.03.2013 

45. Hotărirea Guvernului privind 

normele şi protocoalele 

analitice de siguranţă 

preclinice şi clinice pentru 

testele privind produsele 

medicamentoase veterinare 

Directiva 2009/9/CE a Comisiei din 10 

februarie 2009 de modificare a 

Directivei 2001/82/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului de instituire a 

unui cod comunitar cu privire la 

produsele medicamentoase veterinare 

Direcţia armonizarea 

legislaţiei sanitar 

veterinare 

(Panovici Dana) 

Agenţia sanitar  

veterinară şi pentru 

siguranţa produselor de 

origine animală  

(Josan Ion) 

22.03.2013 

 

 

 


