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Adresa juridică/ sediul central: MD 2032 mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 92  
 

Denumire grupe de produse:          1-Produse agricole și produse ale industriei alimentare 
 

Denumire Diviziune CAEM/ NACE  11- Fabricarea băuturilor 
 

NR. 
NR. 

CAPITOL 
NC 

POZIŢIA 
TARIFARĂ 

NC 
DENUMIRE PRODUS / GRUPĂ   DOCUMENT NORMATIV PRODUS

1
 

SCHEMĂ DE 
CERTIFICARE

2 

 
DOCUMENT CARE DESCRIE SCHEMA 

 
 

Domeniul Reglementat 
Hotărîrea Guvernului Nr. 57 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale 

1 22 2201 
 

Ape  minerale naturale  

 

NFRP-2000 din  27.02.2001 Norme fundamentale de radioprotecţie. 
Cerinţe şi reguli  igienice  
 
Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare 

 2, 3 PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea 
produselor” 
PC „ICC”-7-1.4 Procedura de certificare a 
produselor omogene „Certificarea produselor 
alimentare” 
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de producţie. 
Evaluarea periodică a produselor certificate” 

 

2 22 2201 Apă potabilă NFRP-2000 din  27.02.2001 Norme fundamentale de radioprotecţie. 
Cerinţe şi reguli  igienice 
 
Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare 
 
Lege nr. 182/2019 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile 

2, 3 PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea 
produselor” 
PC „ICC”-7-1.4 Procedura de certificare a 
produselor omogene „Certificarea produselor 
alimentare” 
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de 
producţie. Evaluarea periodică a produselor 
certificate” 

  

Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007: Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 

 -anexa nr. 4, Regulamentul cu privire la apele minerale medicinale 
3 22 2201 Ape minerale medicinale 

 
NFRP-2000 din  27.02.2001 Norme fundamentale de radioprotecţie. 
Cerinţe şi reguli  igienice 
 
GOST 13273-88 
 
Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare 

2 PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea 
produselor” 
PC „ICC”-7-1.4 Procedura de certificare a 
produselor omogene „Certificarea produselor 
alimentare” 
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de producţie. 
Evaluarea periodică a produselor certificate” 
 

                                                           
1
 Document normativ: Lege, HG, Reglementare Tehnică, Ordin al Autorității de reglementare, standard produs 

2
 Schema de certificare în conformitate cu ISO/CEI 17067 
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Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007: Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 
-anexa nr. 3, Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice 
 

4 22 2202 Băuturi nealcoolice și ape gazoase care 
conțin zahăr sau alte produse de îndulcit 
(edulcoranți) sau substanțe aromatizante 

NFRP-2000 din  27.02.2001 Norme fundamentale de radioprotecţie. 
Cerinţe şi reguli  igienice 
 
HG nr. 229 din 29.03.2013 Regulamentul sanitar privind aditivii 
alimentari 
 
Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare 

2, 3 PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea 
produselor” 
PC „ICC”-7-1.4 Procedura de certificare a 
produselor omogene „Certificarea produselor 
alimentare” 
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de producţie. 
Evaluarea periodică a produselor certificate 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1111 din 06.12.2010 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice  „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman” 

5 22 2202 Nectare de fructe și legume HG  nr.520 din 22.06.2010 Cu privire la aprobarea Regulamentului 
sanitar  privind contaminanţii din produsele alimentare 
 

HG nr.1191 din 23.12.2010 Regulamentul sanitar privind limitele 
maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de 
produsele alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru 
animale  
 

NFRP-2000 din  27.02.2001 Norme fundamentale de radioprotecţie. 
Cerinţe şi reguli  igienice  
 

HG  nr. 221 din  16.03.2009 Reguli  privind criteriile microbiologice 
pentru produsele alimentare  
 
Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu 
privire la produsele alimentare 
 
 

Instrucțiunea nr.01-19/9-11, cu privire la modul de control sanitaro-
epidemiologic al conservelor la întreprinderile de producție, bazele cu 
ridicata, comerț cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație publică. 
 
HG nr. 229 din 29.03.2013 Regulamentul sanitar privind aditivii 
alimentari 

2, 3 PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea 
produselor” 
PC „ICC”-7-1.4 Procedura de certificare a 
produselor omogene „Certificarea produselor 
alimentare” 
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de producţie. 
Evaluarea periodică a produselor certificate” 

 

Aprobat:  
Director  interimar MOLDAC  
Iurie FRIPTULEAC 
Semnătura____________________________Data___________________ 
 


