DOMENIUL DE COMPETENŢĂ AL MOLDAC
SCHEMA DE ACREDITARE CONFORM ISO/CEI 17065
(CERTIFICARE PRODUSE)
Nr
1.

2.

Denumire
grupe de produse
Produse agricole și
produse ale industriei
alimentare

Produse minerale
nemetalice,
neenergetice

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OCpr-05

Coduri
IAF
1+3+24

2 + 15 +
23 + 24

Diviziune
CAEM/ NACE
01-Agricultură

Capitol NC
(2 cifre)
07-legume, plante,etc
08-fructe comestibile, nuci
09-cafea, ceai, mate, condimente
10-cereale

03-Acvacultură

03- Peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice

10-Industria alimentară

02 - Carne și organe comestibile
04- Lapte şi produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine
animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte
11- Produse ale industriei morăritulul; malţ; amidon; inulină; gluten de grîu
12- Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse;
15- Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală şi produse ale disocierii lor; grăsimi
alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală
16- Preparate din carne, din peşte sau din crustacee, moluşte sau alte nevertebrate
acvatice
17- Zahăr şi produse zaharoase
18- Cacao şi produse din cacao
19- Preparate pe bază de cereale, făinuri, amidonuri sau lapte; produse de patiserie
20- Preparate din legume, fructe sau din alte părţi de plante (preparate din legume, fructe,
inclusiv sucuri, piureuri, )
21 Preparate alimentare diverse (esențe, extracte, concentrate : de cafea, ceai, etc )
23 Tarîţe, sparturi si alte reziduri chiar aglomerate sub forma de palete provenite din
macinarea, presarea, cernerea sau din alte procedeie de prelucrare a cerealelor si a
leguminoaselor

11-Fabricarea băuturilor

22 - Băuturi alcoolice, fără alcool şi oţeturi

12-Fabricarea produselor din
tutun

24- Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi

05-Extracția cărbunelui

27- Combustibili minerali (combustibil solid)
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3.

Textile, piele și produse
textile și din piele

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OCpr-05

4 + 5 + 24

06-Extracția petrolului

27- Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea acestora;
materiale bituminoase; ceară minerală (benzine, gaze, uleiuri din petrol etc.)

07-Minereuri metalice
(feroase/ neferoase)

38- Produse diverse ale industriei chimice (amestecuri uscate, etc.)
73- Veselă din fontă, fier sau oţel
70- Veselă și articole din sticlă
76- Veselă și articole din aluminiu
72- Fontă, fier şi oţel

08-Alte activități extractive

68- Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare

23-Produse din minerale
nemetalice

69- Produse ceramice
70- Sticlă şi articole din sticlă

32- Alte activități industriale

95- Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părţi şi accesoril ale
acestora

13- Produse textile

51- Lînă, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal
52- Bumbac (țesături)
53- Alte fibre textile vegetale; fire din hîrtie şi ţesături din fire de hîrtie
54- Filamente sintetice sau artificiale, benzi şi fire similare din materiale textile sintetice sau
artificiale
55- Fibre sintetice sau artificiale discontinue
57- Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile
58- Ţesături speciale; ţesături buclate; dantele;
tapiserii; pasmanterii; broderii
59- Ţesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale
textile
60- Materiale textile tricotate sau croşetate

14 – Articole de
imbracaminte

43- Blănuri naturale şi blănuri artificiale; articole din acestea
61- Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte
tricotate sau croşetate
62- Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decît tricotate sau croşetate
63- Alte articole textile confecţionate; seturi;
65- Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora
94- Articole de pat şi similare

15 - Produse din piele

42- Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, sacoşe şi
produse similare; produse din intestine de animale (cu excepţia celor din sericicultură).
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64- Încălţăminte; ghetre şi articole similare; părţi ale acestor articole, valize, etc.
65- Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora
4.

Lemn și produse din
lemn

6 + 24

16 - Lemn și produse din
lemn

44- Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn (blocuri de ferestre, plăci fibro-lemnoase,
parchet, biocombustibil solid, etc.)

31- Mobilă

94- Mobilă; mobilier medico–chirurgical; articole de pat şi similare; aparate de iluminat
nedenumite şi necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne
luminoase, plăci indicatoare luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate

5.

Hîrtie, carton și produse
din hîrtie și carton

7+8+9+24

17 - Hîrtie și produse din
hîrtie

48 - Hîrtie şi carton; articole din pastă de celuloză,
din hîrtie sau din carton, tapete
49 - Cărţi, ziare, ilustrate imprimate şi alte produse ale industriei poligrafice; manuscrise,
texte dactilografiate şi planuri

6.

Produse extrase
energetice

10

19 - Fabricarea produselor
de cocserie si titei

27- Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea acestora;
materiale bituminoase; ceară minerală (cocs, amestecuri de hidrocarburi, materiale
bituminoase, reziduri din uleiuri brute din petrol, etc.)

7.

Produse chimice
(detergenți,pesticide,
îngrășăminte, etc),
cosmetice

12 + 24

20 - Substanțe și produse
chimice

28- Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (ex. CO2 lichid, etc.)
31- Îngrăşăminte
32- Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor; pigmenţi şi alte substanţe
colorante; vopsele şi lacuri; masticuri; cerneluri
33-Uleiuri eterice şi rezinoide; produse de parfumerie sau preparate de toaletăşi preparate
cosmetice
34- Săpunuri; agenţi de suprafaţă organici; preparate pentru spălat; preparate lubrifiante;
etc.
35- Substanţe albuminoide; produse pe bază de amidon sau modificate; cleiuri; enzime
36- Substanțe explozive; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materii
inflamabile
38- Produse diverse ale industriei chimice ( insecticide, funghicide, etc.)

8.

Produse plastice,
elastice, din cauciuc

14 + 24

22 - Produse din cauciuc și
mase plastice

39- Materiale plastice şi articole din acestea (tuburi, țevi, etc.)
40- Cauciuc şi articole din cauciuc
59- Ţesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale
textile (linoleum, etc.)

9.

Materiale de construcții /
lucrări de construcții

16 + 28 +
24

23-Produse din minerale
nemetalice

25- Pietre; ipsos, var, nisip şi ciment

10.

Produse metalice

17 + 24

24 – Industria metalurgica

73- Articole din fontă, fier sau oţel (uși metalice, țevi, recipiente,

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OCpr-05
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76- Aluminiu şi articole din aluminiu (tevi, etc.)
83- Articole diverse din metale comune (electrozi, etc)
84- Armatură , articole de robinetărie, etc.
74- Cupru şi articole din cupru

11.

12.

Mașini și echipamente

Transport și servicii
asociate

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OCpr-05

18 + 19 +
24

20 + 21 +
22 +31

25 - Construcții metalice

76- Aluminiu şi articole din aluminiu (ferestre, uși, etc.)
72- Fontă, fier şi oţel

25 - Construcții metalice
(cazane/ cisterne/
generatoare de abur/ )

84-Cazane, arzătoare, rezervoare, cuve şi alte recipiente similare, etc; părţi ale acestora (
articole similare pentru ţevi, inclusiv reductoarele de presiune şi vanele termostatice,
altele)
73 - Articole din fontă, fier sau oţel (aparate de încălzire, generatoare de aer, etc.)
76- Aluminiu şi articole din aluminiu (butelii sudate sub presiune)

26 - Calculatoare, produse
electronice și optice

90- Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control
sau de precizie; părţi şi accesorii ale acestora
91- Ceasornicărie
92- Instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora
94- Corpuri de iluminat

27 - Echipamente electrice

85- Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de înregistrat sau
de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine şi sunet;
părţi şi accesorii ale acestor aparate
84- mașini și echipamente(pompe, mașini de gătit/ spălat/ cusut, etc.)
90- aparate de masaj

28 - Mașini și utilaje (inclusiv
pentru agricultură)

84-Maşini (utilizate în agricultură/ etc.), utilaje și echipamente, aparate şi dispozitive
mecanice; părţi ale acestora

33 - Instalarea mașinelor și
echipamentelor
industriale(lift,etc.)

84- Ascensoare; macarale, părţi ale acestora
87 – Vehicule industriale (auto macarale), părâi ale acestora

92 - Activități de jocuri de
noroc și pariuri

95- Jocuri de societate

30 - Alte mijloace de
transport

87- Vehicule terestre, altele decît materialul rulant de cale ferată şi tramvai; părţi şi accesorii
ale acestora (tractoare, bicicletre, etc.)

33 - Repararea, intretinerea
si instalarea masinilor

45 – Deservire tehnica si reparatii
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49 -Transport şi depozitare

49- Servicii de transport rutier prin servicii regulate
52 – Parcare auto

52-Depozitare si activități
auxiliare pentru transporturi

87- Vehicule terestre, altele decît materialul rulant de cale ferată şi tramvai; părţi şi accesorii
ale acestora

SCHEMA DE ACREDITARE CONFORM ISO/CEI 17065, LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ (CERTIFICARE PRODUSE ECOLOGICE)
Categorie

A

B

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OCpr-05

Denumire categorie produse

Produse primare vegetale

Produse animale vii sau neprocesate

C

Produse de acvacultură şi alge marine

D

Produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar

E

Produse agricole procesate destinate pentru animale

F

Material de reproducere vegetală şi seminţe utilizate pentru cultivare
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SCHEMA DE ACREDITARE CONFORM ISO/CEI 17065, LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ
(CERTIFICARE PRODUSE CU DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ ȘI INDICAȚIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ PENTRU VINURI ȘI
PRODUSE ALCOOLICE ÎMBUTELIATE)
Nr

1.

Denumire
grupe de produse
Produse agricole și
produse ale industriei
alimentare

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OCpr-05

Diviziune
CAEM/ NACE

11-Fabricarea
băuturilor

Capitol NC
(2 cifre)
22 - Băuturi alcoolice,
fără alcool şi oţeturi
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Poziție tarifară NC
(4 cifre)

Categoriile de produs

2204 –
Vinuri din struguri
proaspeţi, inclusiv
vinurile
îmbogăţite cu alcool;
musturi de struguri,
altele decît cele de la
poziţia 2009

DOP/ IGP

2208 20 –
Distilate de vin sau de
tescovină de struguri şi
băuturi alcoolice
obţinute pe baza lor

IGP

1. Vin
2. Vin licoros
3. Vin spumant
4. Vin spumant de calitate
5. Vin spumant de calitate de tip aromat
6. Vin petiant
7. Vin perlant
8. Vin din struguri stafidiți
9. Vin din struguri supracopț

1. Rachiurile de vin
2. Rachiurile de tescovină
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SCHEMA DE ACREDITARE CONFORM ISO/CEI 17065, LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ
(CERTIFICARE PRODUSE CU DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ (DOP), INDICAȚIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ (IGP) ȘI
SPECIALITATE TRADIȚIONALĂ (ST)
NR
GRUP
CATEGORIE
SUBCATEGORIE/ SECTOR
CAPITOL NC
1
A - Creșterea
animalelor

Agricultură

AI - Creşterea animalelor pentru:
carne/lapte/ouă/miere
AII - Creşterea peştelui şi a fructelor
de mare

01 – animale vii

B I - Creșterea plantelor
(altele decît cereale şi leguminoase)

06 - plante vii şi produse de floricultură; tuberculi, rădăcini
şi alte părţi similare de plante, flori retezate şi alte
verdeţuri decorative

B – Creșterea
plantelor

2

Produse alimentare
şi procesate

C - Fabricarea
produselor
alimentare

08 - fructe comestibile şi nuci; coji de citrice şi de pepeni

BII - Creşterea de cereale şi
leguminoase
CI - Procesarea produselor de
origine animală perisabile
CII - Procesarea produselor de
origine vegetală perisabile
CIII - Procesarea produselor
perisabile de origine animaliere şi
vegetală (produse mixte)

15 - grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală şi
produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate;
ceară de origine animală sau vegetală
21 - preparate alimentare diverse

D - Producţia hranei
pentru animale

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OCpr-05

03 - peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate
acvatice – vii

C IV - Procesarea produselor
ambientale stabile
DI - Producţia de hrană
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22 - băuturi alcoolice, fără alcool şi oţeturi
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DII - Producţia de hrană pentru
animale de companie
3

Vînzare cu
amănuntul, transport
F - Distribuirea
și depozitare

F I – Cu amănuntul/angro

06 - plante vii şi produse de floricultură; tuberculi, rădăcini
şi alte părţi similare de plante, flori retezate şi alte
verdeţuri decorative
08 - fructe comestibile şi nuci; coji de citrice şi de pepeni
22 - Băuturi alcoolice, fără alcool şi oţeturi

Notă: Nota: Ceea ce este scris cu font verde este un model de completare

MOLDAC
Cod MSM-A-2-OCpr-05
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