ANEXA NR 1

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Modificarea nr. 1 din 08.11.2019
Organism de certificare produse OC din cadrul SC „Inspecţie-CertificareCalitate” SRL

Nr. OCpr-003 din 29.11.2018
Standard de acreditare:
Nivelul 3:
SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

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

Denumire grupe de produse:

1-Produse agricole și produse ale industriei alimentare

Denumire Diviziune CAEM/ NACE 10- Industria Alimentară
NR.
POZIŢIA
NR. CAPITOL TARIFARĂ
NC
NC

DENUMIRE PRODUS / GRUPĂ

DOCUMENT NORMATIV PRODUS1

SCHEMĂ DE
CERTIFICARE2

DOCUMENT CARE DESCRIE SCHEMA

2,1b

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”

Hotărîrea Guvernului nr. 1323 din 27.11.2008 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Ciuperci. Produse din ciuperci”
1

20

2001

Legume, fructe şi alte părţi comestibile de
plante, preparate sau conservate în oţet sau
acid acetic: – Ciuperci

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 pe produsele alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală
pentru animale
(NFRP-2000) din 27.02.2001Norme fundamentale de radioprotecţie.
Cerinţe şi reguli igienice
HG nr. 221 din 16.03.2009 Reguli privind criteriile microbiologice
pentru produsele alimentare
Instrucțiunea nr.01-19/9-11, cu privire la modul de control sanitaroepidemiologic al conservelor la întreprinderile de producție, bazele cu
ridicata, comerț cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație
publică.
Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu
privire la produsele alimentare
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Hotărârea Guvernului nr. 216 din 27.02.2008 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare”
2

20

2007

Gemuri, dulceţuri, jeleuri, marmelade, paste şi HG nr.520 din 22.06.2010 Cu privire la aprobarea Regulamentului
pireuri de fructe sau de sîmburi, obţinute prin sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare
fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de
HG nr.1191 din 23.12.2010 Regulamentul sanitar privind limitele
alţi îndulcitori (edulcoranţi)
maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau
de pe produsele alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală
pentru animale

2, 1b

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

(NFRP-2000) din 27.02.2001Norme fundamentale de radioprotecţie.
Cerinţe şi reguli igienice
HG nr. 221 din 16.03.2009 Reguli privind criteriile microbiologice
pentru produsele alimentare
Instrucțiunea nr.01-19/9-11, cu privire la modul de control sanitaroepidemiologic al conservelor la întreprinderile de producție, bazele cu
ridicata, comerț cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație
publică.
Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu
privire la produsele alimentare

Hotărârea Guvernului nr.1111 din 6 decembrie 2010 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman”
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3

20

2009

Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi
sucuri de legume, nefermentate, fără adaos
de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de
alţi îndulcitori (edulcoranţi)

HG nr.520 din 22.06.2010 Cu privire la aprobarea Regulamentului
sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare

2, 1b

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, 1b

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

HG nr.1191 din 23.12.2010 Regulamentul sanitar privind limitele
maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau
de pe produsele alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală
pentru animale
(NFRP-2000) din 27.02.2001Norme fundamentale de radioprotecţie.
Cerinţe şi reguli igienice
HG nr. 221 din 16.03.2009 Reguli privind criteriile microbiologice
pentru produsele alimentare
Instrucțiunea nr.01-19/9-11, cu privire la modul de control sanitaroepidemiologic al conservelor la întreprinderile de producție, bazele cu
ridicata, comerț cu amănuntul și la întreprinderile de alimentație
publică.

4

19

1901

Preparate alimentare din făinuri, grișuri,
amidonuri sau extracte de malț

Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu
privire la produsele alimentare
GOST 21831-76 (ANULAT)
GOST 18488-2000
HG nr.520 din 22.06.2010 Cu privire la aprobarea Regulamentului
sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare
(NFRP-2000) din 27.02.2001Norme fundamentale de radioprotecţie.
Cerinţe şi reguli igienice
HG nr. 221 din 16.03.2009 Reguli privind criteriile microbiologice
pentru produsele alimentare
HG nr.338 din 11.05.2011 Regulamentul sanitar privind formulele de
început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari și
copii mici
Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu
privire la produsele alimentare

Aprobat:
Director MOLDAC
Eugenia SPOIALĂ
Semnătura____________________________Data___________________
1
2

Document normativ: Lege, HG, Reglementare Tehnica, Ordin al autoritatii de reglementare, standard produs
Schema de certificare în conformitate cu ISO/CEI 17067
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