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

Denumire grupe de produse:          7 – Produse chimice (detergenţi, pesticide, îngrăşăminte, etc), cosmetice 
 

Denumire Diviziune CAEM/ NACE 20-  Substanţe şi produse chimice 
 

NR. 
NR. 

CAPITOL 
NC 

POZIŢIA 
TARIFARĂ 

NC 
DENUMIRE PRODUS / GRUPĂ   DOCUMENT NORMATIV PRODUS1 

SISTEM DE 
CERTIFICARE 

 
DOCUMENT CARE DESCRIE SISTEMUL 

 
 

 
Domeniul Reglementat 

Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii  
Ordin nr. 381 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de 
tranziție la standardele armonizate, conform Hotărârii Guvernului nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru 
comercializarea produselor pentru construcții  
Ordin nr 379 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la produsele de construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate 

1 
 

32 
 

3214 Materiale şi articole din polimeri pentru ermetizare şi 
întărirea construcţiilor 
 

GOST 25621-83  (ANULAT) Sistem 3+ 
 

HG nr.913 din 25.07.2016  
Ordin nr. 381 din 31.07.2018 
PC „ICC”-7-1  Procedura generală. ”Certificarea produselor” 
PC „ICC”-7-1.6 Procedura de certificare a produselor omogene. 
„Certificarea materialelor de construcţie” 
PC „ICC”-7-3 „Evaluarea procesului de producţie. Evaluarea 
periodică a produselor certificate” 
 

 

 

NR. 
NR. 

CAPITOL 
NC 

POZIŢIA 
TARIFARĂ 

NC 
DENUMIRE PRODUS / GRUPĂ   DOCUMENT NORMATIV PRODUS1 

SCHEMĂ DE 
CERTIFICARE2 

 
DOCUMENT CARE DESCRIE SCHEMA 

2 
 

33 
 

3307  
 

Şerveţele umede parfumate SM GOST R 52354:2006                                  
RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.2004 

2 
 

PC „ICC”-7-1  Procedura generală. ”Certificarea produselor” 
PC „ICC”-7-1.5  Procedura de certificare a produselor omogene. 
„Certificarea produselor cosmetice şi de parfumerie” 
PC „ICC”-7-3  „Evaluarea procesului de producţie. Evaluarea 
periodică a produselor certificate” 
 

Articole din hîrtie parfumate pentru uz  casnic şi 
igienico-sanitar  
- şerveţele  uscate 
- hîrtie igienică 
- produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52354:2006                                   
RN SE nr. 06.10.3.66 din 22.12.2004 
anexa 3 (anulat)  
 

                                                         
1 Document normativ: Lege, HG, Reglementare Tehnica, Ordin al autoritatii de reglementare, standard produs 
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3 34 3401 Şerveţele umede cu săpun SM GOST R 52354:2006                                     
RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.2004 
anexa 3 (anulat)  
 

Hotărîrea Guvernului Nr. 1207 din  02.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice 

4 
  

 

33 
 

3303 Produse de parfumerie lichide: 
- parfum, apă de parfum,  
- apă de toaletă,  
- apă de colonie,  
- apă parfumată. 

SM GOST R 51578:2005(ANULAT) 
 

1b, 2 PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ” Certificarea produselor” 
PC „ICC”-7-1.5 Procedura de certificare a produselor omogene. 
„Certificarea produselor cosmetice şi de parfumerie” 
PC „ICC”-7-3  „Evaluarea procesului de producţie. Evaluarea 
periodică a produselor certificate” 
 3304 

 
Produse cosmetice lichide pentru îngrijirea pielii şi 
unghiilor  
- loţiune, tonic,  
- loţiune-tonică, infuzie, fricţiune, elixir, ser  
- soluţie pentru îngrijirea unghiilor 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 51579:2005(ANULAT) 
 

2 
 

Produse cosmetice decorative pe bază de emulsie:  
- fond de ten,  
- bază, corector, fluid 
- fard de obraz,  
- luciu de buze,  
- luciu pentru faţă şi corp,  
- fard de pleoape,  
- contur lichid pentru ochi,  
- rimel,  
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52341:2005(ANULAT) 
 

Produse cosmetice decorative în bază de adipoceară: 
- ruj, ruj-luciu, ruj-balsam, ruj igienic de buze,  
- luciu şi balsam de buze,  
- fard de pleoape,  
- creion corector, corector, bază 
- fard de obraz,  
- pudră,  
- grim teatral,  
- creion contur, creion 
- rimel solid pentru gene. 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52342:2005(ANULAT) 
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Creme cosmetice:  
- crème (creme pe bază de emulsie, creme-geluri, 
creme pe bază de grasime)  
- loţiune, lăptişor,  
- frişcă,  emulsie,  
- mască,  peeling,  scrab, exfoliant 
- balsam,  ser, 
- smîntinică, fluid, vazelină cosmetică 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52343:2005(ANULAT) 
 

Produse cosmetice pulverulente şi compacte: 
- pudră, 
- luciu pentru faţă, corp 
- rumenele,  
- farduri,  
- talc,  
- praf cosmetic 
- argilă 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52344:2005(ANULAT) 
 
 
 
  

Produse cosmetice pentru curăţare 
- geluri pentru curăţare 
- spumă, mousse, loţiune, fluid, emulsie, exfoliant 
pentru curăţare 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52345:2005(ANULAT) 
 

Produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor: 
a) produse peliculogene  
- ojă pentru unghii, ojă-luciu, ojă-bază, ojă-tratament 
- emaluri, bază, luciu, soluţie, întăritor, restabilitor 
- produse similare după destinaţie 
b) - soluţie pentru înlăturarea, îndepărtarea şi 
diluarea ojei, dizolvant 
- uleiuri cosmetice pentru îngrijirea unghiilor 
-  praf pentru înălbirea unghiilor, 
- sare pentru îngrijirea unghiilor, 
-  produse similare după destinaţie 
c) produse sub formă de gel pentru  
îngrijirea unghiilor. 

SM GOST R 52701:2007(ANULAT) 
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  Geluri cosmetice pentru îngrijirea pielii 
- ser, fluid, balsam, loţiune,  
- exfoliant, scrab, peeling, demachiant produse 
similare după destinaţie 

SM GOST R 52952:2009(ANULAT) 
 

  

  Produse cosmetice pentru îngrijirea pielii: 
a) Măşti  nutritive, hidratante, de  curăţare 
- scrab, argilă, nămol, glod produse similare după 
destinaţie 
b) Loţiuni, loţiuni tonice, tonic 
produse similare după destinaţie 
c) Uleiuri cosmetice 
- elixir 
produse similare după destinaţie 
d) Vazelină cosmetică 
e) Vopsea pentru gene şi sprîncene 
produse similare după destinaţie 

RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.2004  
 
GOST 27429:87 
GOST 28303:89 
 
 

 

33 
 

3305 
 

Produse cosmetice lichide pentru îngrijirea părului: 
- tonic,  
- loţiune-tonică, 
- loţiune, cristale lichide, elixir, fluid, infuzie 
- solutii pentru ondularea, coafarea şi fixarea 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 51579:2005(ANULAT) 
 

2 
 

PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea produselor” 
PC „ICC”-7-1.5 Procedura de certificare a produselor omogene. 
„Certificarea produselor cosmetice şi de parfumerie” 
PC „ICC”-7-3  „Evaluarea procesului de producţie. Evaluarea 
periodică a produselor certificate” 
 

Preparate cremoase pentru îngrijirea părului: 
- balsam,  
- balsam-clătitor,  
- condiţioner,  
- balsam-condiţioner,  
- mască, emulsie 
- ser, fluid, mousse, clătitor, lăptişor 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52343:2005(ANULAT) 
 

Produse cosmetice  pentru îngrijirea părului: 
- şampon,  
- şampon-balsam,  
- şampon-condiţioner, 
- şampon-cremă, şampon+gel-duş 
produse similare după destinaţie  

SM GOST R 52345:2005(ANULAT) 
 

2, 3 
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Produse cosmetice  pentru îngrijirea si coafarea  
părului în ambalaj aerosol: 
a) şampon, şampon-balsam, şampon-condiţioner, 
şampon-cremă, şampon+gel-duş 
produse similare după destinaţie 
b) lac, spray, fixativ 
- clătitor, condiţioner 
- mousse, spumă 
-  ulei,  
- lotiune, 
- gel 
- produse similare după destinaţie 

SM GOST R 53427:2011 
(ANULAT) 
 

2 
 

Geluri pentru  coafare   
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52952:2009(ANULAT) 
 

Produse cosmetice pentru îngrijirea părului 
a) Loţiune, mousse. pentru  coafare  
- spumă, ceară, gel-ceară, balsam, cremă-pastă  
produse similare după destinaţie 
b) Lacuri spray pentru coafare 
- fixativ, loţiune, soluţie 
produse similare după destinaţie 
c) Vopsea-cremă pentru păr 
- vopsea-spumă 
produse similare după destinaţie 
d) Vopsea lichidă  
produse similare după destinaţie 
e) Şampoane şi balsamuri nuanţatoare 
f) Preparate pentru decolorarea părului 
g) Preparate pentru ondulare, fixare şi îndreptare a 
părului. 
produse similare după destinaţie 

RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.2004  
 
GOST 27429:87 
GOST 28303:89 
 

 

33 
 

3307 
 

Deodorante,  deodorante -antiperspirante lichide 
 

SM GOST R 51579:2005(ANULAT) 
 

2 
 

PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea produselor” 
PC „ICC”-7-1.5 Procedura de certificare a produselor omogene. 
„Certificarea produselor cosmetice şi de parfumerie” 
PC „ICC”-7-3  „Evaluarea procesului de producţie. Evaluarea 
periodică a produselor certificate” 
 

Deodorante,  deodorante –antiperspirante,  
antiperspirante în ambalaj aerozol cu propilent 

SM GOST R 53427:2011 
 

Deodorante corporale  şi antiperspirante   
a) Deodorant corporal sub formă  
de stick 
b) Deodorant corporal spray 
c) Deodorant corporal sub formă: 
- de gel,  
- cremă 

RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.2004  
 
GOST 27429:87 
GOST 28303:89 
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Loţiune  după  ras şi depilare 
- ser, fluid, 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 51579:2005(ANULAT) 
 

a) Produse cosmetice pentru ras în ambalaj aerosol: 
- gel, spumă 
- ulei, lotiune 
produse similare după destinaţie 
b) Produse cosmetice pentru depilare în ambalaj 
aerosol 
- cremă, mousse, spumă 
- gel, 
produse similare după destinaţie 
c) Produse cosmetice  pentru baie şi duş în ambalaj 
aerosol: 
- spumă, loţiune, lăptişor, emulsie pentru baie, 
- scrab, cremă, lăptişor, loţiune de duş 
- geluri pentru spalat (pentru duş, baie),  
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 53427:2011(ANULAT) 
 

Produse cosmetice pentru ras 
a) cremă, gel, spumă 
produse similare după destinaţie 
b) produse pulverulente şi solide 
c) produse lichide 
d) ulei 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 53426:2011(ANULAT) 
 

Produse cosmetice după ras şi depilare, pentru 
depilare: 
a) Creme, balsamuri şi emulsie  după  ras şi depilare: 
- loţiune, lăptişor, 
produse similare după destinaţie 
b) Preparate pentru depilare: 
creme, geluri, produse similare după destinaţie 
 

SM GOST R 52343:2005(ANULAT) 
 

 

33 
 

3307 
 

Produse cosmetice după ras şi depilare, pentru 
depilare: 
a) Geluri după ras şi depilare 
- balsam, ser, fluid 
- produse similare după destinaţie 
b) Preparate pentru depilare: 
geluri 
produse similare după destinaţie 
 

SM GOST R 52952:2009(ANULAT) 
 

2 
 

PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea produselor” 
PC „ICC”-7-1.5 Procedura de certificare a produselor omogene. 
„Certificarea produselor cosmetice şi de parfumerie” 
PC „ICC”-7-3  „Evaluarea procesului de producţie. Evaluarea 
periodică a produselor certificate” 
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Produse cosmetice  pentru baie şi duş: 
- spumă, loţiune, lăptişor, emulsie pentru baie, 
- scrab, cremă, lăptişor, loţiune de duş 
- geluri pentru spalat (pentru duş, baie),  
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52345:2005(ANULAT) 
 

Preparate pentru baie şi duş:  
- sare, spumă (sare) 
produse similare după destinaţie 

RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.2004  
 
GOST 27429-87 
GOST 28303-89 

5 34 
 

3401 
 

Produse cosmetice  pentru igiena personală  de 
curăţare: 
- săpun, cremă-săpun, gel-săpun lichid 
- produse cosmetice de curăţare  (spumă gel, 
mousse, emulsie, loţiune, lăptişor, exfoliant) 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 52345:2005(ANULAT) 
 
 

 

2, 3 

Produse cosmetice  pentru igiena personală  de 
curăţare în ambalaj aerosol: 
- spumă, mousse, gel 
- emulsie, loţiune, lăptişor 
produse similare după destinaţie 

SM GOST R 53427:2011(ANULAT) 
 

2 
 

Săpun de toaletă solid 
- săpun-cremă 
produse similare după destinaţie 

GOST 28546-2002(ANULAT) 
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NR. 
NR. 

CAPITOL 
NC 

POZIŢIA 
TARIFARĂ 

NC 
DENUMIRE PRODUS / GRUPĂ 

  DOCUMENT 
NORMATIV PRODUS1 

SCHEMĂ DE 
CERTIFICARE2 

 
DOCUMENT CARE DESCRIE SCHEMA 

Hotărîrea Guvernului  nr. 996 din 20.08.2003 Norme privind etichetarea produselor chimice de menaj, anexa 2 

6 33 
 
 
 

 

3307 
 

Odorizanţi  pentru încăperi  
Odorizanţi pentru încălţăminte 
Odoizanţi pentru automobile 
Odorizanţi pentru haine, rufe, WC 
Produse similare după destinaţie 

SM GOST R 51696:2003 
SM STB 1044: 2011  

1b, 2, 3 PC „ICC”-7-1 Procedura generală. ”Certificarea produselor” 
PC „ICC”-7-1.7 Procedura de certificare a produselor 
omogene. „Certificarea produselor chimice de  menaj”   
PC „ICC”-7-3  „Evaluarea procesului de producţie. Evaluarea 
periodică a produselor certificate” 
 7 

 
34 
 
 
 
 
 
 

 
 

3401 Săpun de uz gospodăresc GOST 30266-95 
(ANULAT)   

2, 3 

3402 
 

Produse chimice de uz casnic:  
- Produse chimice lichide  
- Paste, geluri, balsamuri pentru spălarea veselei, mîinilor 
- Prafuri, creme, paste abrazive 
- Agenţi pentru inalbire, scrobire, prelucrarea antielectrostatică a 
articolelor din ţesături, substanţe pentru curăţare, întreţinerea 
articolelor din piele şi piele velurată 
- Agenţi pentru scoaterea petelor, pentru dezincrustare, înlăturarea 
ruginii 
- Remedii, soluţii  pentru desfundarea ţevilor 
- Produse similare după destinaţie 

SM GOST R 51696:2003 
SM STB 1044: 2011 

1b, 2, 3 

Detergenţi pentru spălare. SM GOST R 52488:2008 2, 3 

3405 
 

Produse chimice de uz casnic: 
- masticuri şi soluţie-spray pentru lustruirea mobilei, podelei, 
- prafuri şi paste pentru curăţare. 
- substanţe pentru lustruit, substanţe pentru întreţinerea 
automobilelor, motocicletelor, bicicletelor. 
alte preparate similare 

SM GOST R 51696:2003 
SM STB 1044: 2011 

1b, 2, 3 

8 38 
 
 

3808  Substanţe dezinfectante 
 

SM GOST R 51696:2003  
SM STB 1044: 2011 

2, 3 

3824 Produse chimice de uz casnic pentru dezincrustare 
 

SM GOST R 51696:2003  
SM STB 1044: 2011 

2 

 

Aprobat:  
Director MOLDAC  
Eugenia SPOIALĂ  
Semnătura____________________________Data__________________ 
 

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


