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Pentru aprobarea proiectului de lege 

cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructele şi legumele proaspete 

---------------------------------------------------------------------------  

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu 

privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele şi 

legumele proaspete.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Liviu Volconovici  

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

\\172.17.20.4\operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\4744\4744-redactat-ro.docx 

           Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructele şi legumele proaspete 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.  
 

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Articolul 1. Obiectul de reglementare  

Prezenta lege reglementează stabilirea procedurilor, modul de organizare 

şi desfăşurare a controlului asupra determinării conformității cu cerințele de 

calitate pentru fructele şi legumele proaspete (în continuare – produse), a căror 

listă este prevăzută în anexa nr.1. 
 

Articolul 2. Scopul 

Scopul prezentei legi constă în consolidarea cadrului juridic şi instituţional 

în domeniul efectuării controlului asupra determinării conformității cu cerințele 

de calitate a fructelor și legumelor proaspete la etapele lanțului comercial 

enumerate la art. 9, care fac parte din activitățile persoanelor fizice sau juridice 

(excepție fiind sectorul casnic). 
 

Articolul 3. Cerințe de comercializare a produselor 

 Produsele destinate a fi vîndute consumatorilor în stare proaspătă pot fi 

puse în comerț numai dacă sînt respectate cerințele generale și specifice față de 

produsele respective, stabilite de Guvern. 
 

Articolul 4. Domeniul de aplicare 

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice și juridice care 

desfășoară activitățile enumerate în art. 2, pe teritoriul Republicii Moldova, și 

sînt înregistrați conform prevederilor Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire 

la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana 

pentru animale şi produsele alimentare. 

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se extind asupra: 

a) persoanelor ce produc în condiții casnice, prepară, manipulează sau 

depozitează produse la domiciliu în scopul consumului casnic; 

b) persoanelor ce prelucrează industrial produsele pentru nutriția 

animalelor la domiciliu; 

c) persoanelor ce tranzitează sau care depozitează temporar produse ce 

tranzitează țara, cu condiţia ca acestea să nu fie expuse comercializării; 

d) produselor cultivate vîndute sau livrate de la locul de cultivare spre 

unitățile de condiționare și ambalare sau spre spațiile de depozitare, ori expediate 

de la exploatația sa către unitățile respective; 
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e) produselor expediate de la spațiile de depozitare spre unitățile de 

condiționare și ambalare; 

f) produselor destinate consumului animal sau unei alte utilizări 

nealimentare; 

g) produselor comercializate ca germeni comestibili, în urma germinării 

semințelor unor plante, clasificați drept fructe și legume. 
 

Articolul 5. Noțiuni  

În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate semnifică următoarele:   

agent economic – persoană fizică sau juridică, inclusiv grupurile de 

producători și asociațiile acestora, responsabilă pentru respectarea cerințelor de 

conformitate și calitate faţă de fructele și legumele proaspete aflate sub controlul 

ei; 

ambalaj de comercializare – parte individualizată a unui lot care, prin 

ambalajul şi conţinutul său, este concepută astfel încît să constituie, la punctul de 

vînzare, o unitate de vînzare pentru utilizatorul final sau consumator; 

analiza riscului – mod sistematic de colectare, evaluare, înregistrare şi 

diseminare a informaţiilor, care să conducă la recomandări pentru o poziţie sau o 

acţiune ca răspuns la un pericol eminent; 

colet – parte a unui lot individualizată prin ambalajul şi conţinutul său, 

concepută astfel încît să faciliteze manipularea şi transportul unui anumit număr 

de unităţi de vînzare sau de produse în vrac sau ordonate, pentru a se evita 

deteriorarea cauzată de manipularea fizică şi de transportul acestora. 

Containerele de transport rutier, feroviar, maritim şi aerian nu sînt considerate 

colete;  

control de conformitate – totalitate a acţiunilor care includ controlul 

documentelor ce însoţesc lotul de produse și controlul fizic, verificarea 

conformității produselor cu cerințele de calitate; 

control fizic – verificare direcţionată, prin intermediul probelor prelevate, a 

fructelor și legumelor proaspete, a ambalajelor, a etichetelor, a condițiilor de 

păstrare în conformitate cu cerințele de calitate; 

control selectiv – verificare a calității produselor prin prelevarea probelor 

secundare și formularea deciziei de a continua sau nu operațiile; 

expediţie – cantitate de produs destinată comercializării de către același 

agent economic, prezentă în momentul controlului şi definită printr-un 

document. Expediția poate fi constituită din unul sau mai multe tipuri de 

produse, ea poate conține unul sau mai multe loturi de produse; 

inspector – persoană împuternicită de către organul de control care este 

instruită și abilitată să exercite în mod efectiv un control pentru determinarea 

conformității  produselor cu cerințele de calitate; 

lot – cantitate de produse care, în momentul controlului este prezentată ca 

avînd aceleaşi caracteristici privind identitatea ambalatorului şi/sau a 

expeditorului, ţara de origine, tipul produsului, categoria produsului, calibrul 

(dacă produsul se clasează în funcţie de calibrul său), soiul sau tipul comercial 



5 

 

\\172.17.20.4\operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\4744\4744-redactat-ro.docx 

(dacă este prevăzut în cerinţele de calitate), tipul ambalajului şi prezentarea 

acestuia; 

prelevare – acţiune de extragere a unei anumite cantităţi sau unități de 

produs dintr-un lot sau colet în timpul unui control; 

probă elementară – cantitate de produs prelevată aleatoriu dintr-un lot sau, 

în cazul produselor prezentate în vrac, dintr-o parte a lotului; 

probă globală – mai multe probe elementare reprezentative pentru lot, 

prelevate pentru a permite evaluarea lotului în funcţie de cerințele de calitate; 

probă secundară – cantitate egală de produse prelevată aleatoriu din proba 

elementară: 

a) în cazul fructelor în coajă (din culturile nucifere) ambalate, proba 

secundară constituie între 0,3 kg și 1 kg. Dacă proba elementară conține colete, 

iar acestea ambalaje de comercializare, atunci proba secundară va constitui unul 

sau mai multe ambalaje de comercializare care, în total, cîntăresc minim 0,3 kg;  

b) în cazul altor produse ambalate, proba secundară constituie 30 de 

unităţi, dacă greutatea netă a coletului este de maxim 25 kg şi acesta nu conţine 

ambalaje de comercializare. Dacă proba elementară nu conţine mai mult de 30 de 

unităţi, atunci trebuie controlat întregul conţinut al coletului; 

probă redusă – cantitate reprezentativă pentru produs, prelevată aleatoriu 

din proba globală, cu un volum limitat la cantitatea minimă necesară, care este 

suficientă pentru a permite evaluarea în funcție de numărul de criterii. Dacă în 

urma controlului produsele sînt distruse, atunci proba redusă nu va depăși 10% 

din proba globală; 

procent minim al riscului nerespectării cerințelor de calitate –

caracteristici minime la toate categoriile, ținînd seama de dispozițiile speciale 

prevăzute pentru fiecare categorie și de toleranțele admise la fructele şi legumele 

care trebuie să fie: întregi, sănătoase (sînt excluse produsele atinse de putregai 

sau cu alterări din cauza cărora ar deveni improprii pentru consum), curate, 

lipsite de materii străine vizibile, de paraziți ori de atacuri ale paraziților, fără 

umiditate exterioară anormală și fără de mirosuri și/sau gusturi străine. 

sistem de autocontrol – proceduri interne de control de care dispune 

agentul economic elaborate în baza unuia sau mai multor standarde avansate de 

management al calității, recunoscute la nivel internațional (ISO, HACCP, Global 

GAP etc.). 
 

Capitolul II. Organizarea controalelor de conformitate cu cerințele de 

calitate aplicabile produselor 
 

Articolul 6. Baza de date cu privire la agenții economici din lanțul 

comercial 

(1) Organul de control creează baza de date, care regrupează agenții 

economici din sectorul produselor, în condiţiile stabilite de prezenta lege și care 

respectă cerinţele de calitate pentru produse.   

(2) Organul de control va elabora și aproba proceduri interne privind 

înregistrarea și evidența agenților economici. 
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(3) În baza de date nu se înregistrează persoanele fizice care cad sub 

incidența art. 4 alin. (2). 

(4) Baza de date se creează prin preluarea informațiilor despre operatorii 

economici înregistrați conform art. 231 din Legea nr. 50 din 28 martie 2013 cu 

privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind 

hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor și va conține următoarele date:   

a) numărul individual de înregistrare; 

b) numele şi adresa;   

c) codul unic IDNO sau IDNP; 

d) informațiile necesare clasificării sale, în special localizarea sa în lanțul 

comercial;  

e) constatările din timpul controalelor precedente, inclusiv numărul și tipul 

defectelor constatate, calitatea obișnuită a produselor comercializate, nivelul 

echipamentelor tehnice utilizate;  

f) informații privind existenţa unui sistem de asigurare a calităţii sau a 

sistemului de autocontrol, care asigură conformitatea produselor cu cerinţele de 

calitate. 

(5) Baza de date se actualizează de către inspectorii organului de control, 

în timpul controalelor de conformitate și în baza informațiilor obținute de la 

agentul economic, care este responsabil de corectitudinea și autenticitatea datelor 

prezentate. 

(6) Agenții economici sînt obligați să pună la dispoziția inspectorilor 

organului de control informațiile enumerate în alin. (4) din prezentul articol 

pentru constituirea şi actualizarea bazei de date.  

(7) Organul teritorial de control înregistrează în baza de date toate 

componentele lanțului comercial al agentului economic care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul respectiv, indiferent de locul înregistrării agentului 

economic, cu indicarea obligatorie a adresei juridice a acestuia. 

 

Articolul 7. Efectuarea controlului în baza criteriilor de evaluare a 

riscurilor 

(1) Controalele de conformitate sînt efectuate în mod selectiv, pe baza unei 

analize a riscului și cu o frecvență corespunzătoare. Organul de control 

întocmește și monitorizează planul de efectuare a controalelor la etapele lanțului 

comercial, în baza metodologiei de planificare a controlului de stat asupra 

activității de întreprinzător sub aspectul respectării cerințelor de calitate a 

fructelor și legumelor proaspete la etapele lanțului comercial, aprobată de 

Guvern.  

(2) Controalele se stabilesc în funcție de următoarele criterii de risc: 

a) natura produsului, perioada de producție, prețul produsului, condițiile 

climaterice, operațiunile de ambalare și manipulare, condițiile de depozitare, țara 

de origine, mijloacele de transport și volumul lotului; 

b) cifra de afaceri, localizarea agentului economic în lanțul comercial, 

volumul sau valoarea produselor comercializate, gama de produse, aria de livrare 
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sau tipul operațiunilor desfășurate, cum ar fi depozitarea, sortarea, ambalarea sau 

comercializarea; 

c) perioada de activitate în domeniul respectiv; 

d) data efectuării ultimului control și constatările efectuate, inclusiv 

numărul și tipul încălcărilor constatate, calitatea în mod curent a produselor 

comercializate și nivelul echipamentelor tehnice utilizate; 
e) fiabilitatea sistemelor de asigurare a calității sau a sistemelor de 

autocontrol ale agenților economici; 

f) locul de desfăşurare a controlului, în special dacă este vorba de punctele 

de intrare în ţară sau de locul unde produsele sînt ambalate sau încărcate. 

(3) Existența unui certificat de conformitate a calității fructelor și 

legumelor proaspete menționat la art. 15 este considerată un factor de reducere a 

riscului de nerespectare a cerințelor de calitate pentru fructele și legumele 

proaspete. 

(4) Analiza riscului este efectuată pe baza informaţiilor conținute în baza 

de date cu privire la agenții economici și cuprinde o clasificare a agenților 

economici în funcţie de criteriile de risc. 

(5) Organul de control va elabora, în prealabil, procedurile de estimare a 

riscurilor de nerespectare a cerințelor de calitate a loturilor și, pe baza unei 

analize a riscului pentru fiecare categorie de risc, lista agenților economici cu 

indicarea criteriului de risc și periodicitatea efectuării controalelor.  

(6) În cazul în care se constată nerespectarea cerințelor de calitate în urma 

controalelor efectuate, organul de control va mări frecvenţa controalelor la acești 

agenți economici. 

(7) Agenții economici sînt obligaţi să pună la dispoziția organului de 

control informaţiile enumerate în art. 6 alin. (4) în vederea executării 

controalelor. 

(8) Agenții economici care dispun de sistemul de autocontrol și asigură 

condiționarea și expedierea produselor conform cerințelor de calitate sînt supuși 

controalelor cu o frecvență redusă, dacă aceștia prezintă un procent minim al 

riscului de nerespectare a cerințelor de calitate. 

(9) Agenții economici care dețin un sistem de autocontrol trebuie să 

dispună de: 

a) specialist instruit și atestat în domeniul controlului calității;  

b) utilaj și inventar corespunzător necesar pentru condiționarea produselor 

și a etichetării lor; 

c) registru care să cuprindă toate operațiunile de control efectuate asupra 

produselor. 

 

Articolul 8. Modul de desfășurare a controlului  

(1) Controlul asupra calității produselor se efectuează prin evaluarea 

probelor prelevate aleatoriu din diferite puncte ale lotului. Proba globală trebuie 

să fie reprezentativă pentru întregul lot supus controlului. 

(2) Identificarea loturilor şi/sau o viziune de ansamblu privind lotul supus 

controlului: 
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a) identificarea loturilor se efectuează în funcție de marcajul acestora;  

b) în cazul expedițiilor formate din mai multe loturi, este necesară 

prezentarea documentelor de însoțire, care conțin date privind denumirea și țara 

de origine a produselor și, după caz, categoria, soiul sau tipul comercial, dacă 

acestea sînt cerute de un standard de comercializare specific, sau menţiunea că 

produsul este destinat prelucrării, pentru ca inspectorul să identifice produsele 

supuse controlului;  

c) inspectorul determină, în urma controlului, gradul de conformitate a 

loturilor cu cerințele de calitate pentru produse și cu datele ce figurează în 

documentele de însoțire. 

(3) În cazul în care produsele urmează să fie sau au fost încărcate într-un 

mijloc de transport, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport serveşte 

la identificarea expediției. 

(4) Controlul se efectuează în baza procedurilor de control și prelevare a 

probelor de fructe și legume proaspete. 

 

Articolul 9. Locul de efectuare a controlului 

Controlul este efectuat în timpul operaţiunilor de ambalare, la punctul de 

expediere, în timpul transportului, la locul de păstrare, la punctul de recepție 

finală, la punctul de trecere a frontierei de stat, la punctele de vînzare (angro şi 

cu amănuntul). 

 

Articolul 10. Prezentarea probelor 

(1) Inspectorul stabilește coletele care urmează a fi supuse controlului.  

(2) Operațiunea de control constă în prezentarea probei globale şi 

furnizarea de către agentul economic a informaţiilor necesare, pentru 

identificarea expediției sau a lotului, și anume: 

a) producătorul, țara de origine;  

b) cantitatea; 

c) destinatarul; 

d) caracteristica.  

(3) În cazul în care sînt necesare probe reduse sau secundare, inspectorul le 

identifică din proba globală. 

 

Articolul 11. Controlul fizic 

(1) Evaluarea ambalajului și a prezentării prin prelevarea probelor 

elementare: 

a) în funcție de cerințele de calitate, se verifică igiena ambalajului, precum 

și a materialelor de confecționare pentru acesta; 

b) în cazul în care cerințele de calitate prevăd un anumit tip de ambalaj 

pentru produse, inspectorul verifică dacă această cerință este respectată; 

c) în cazul produselor ambalate, această verificare se efectuează pe baza 

probelor prelevate, iar în toate celelalte cazuri pe baza unității de transport. 

(2) Verificarea marcajului: 
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a) inspectorul verifică dacă produsul este marcat în conformitate cu 

cerinţele de calitate. În cursul efectuării controlului de conformitate, inspectorul 

determină în ce măsură caracteristicile marcajului sînt corecte și/sau dacă trebuie 

modificate;  

b) în cazul produselor ambalate, această verificare se efectuează pe baza 

probelor elementare, iar în toate celelalte cazuri pe baza documentelor care 

însoțesc lotul sau unitatea de transport; 

c) produsele ambalate individual sub o peliculă din material plastic nu sînt 

considerate ca produse preambalate în sensul prevederilor Legii nr. 279 din 

15 decembrie 2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele 

alimentare și nu fac obiectul marcajului. În astfel de cazuri, ambalajul din 

material plastic este considerat o simplă protecție pentru produsele fragile; 

d) fructele şi legumele trebuie să fie marcate/etichetate astfel încît să fie 

posibilă identificarea trasabilităţii loturilor supuse controlului de conformitate. 

(3) Verificarea conformității produselor cu cerințele de calitate: 

a) inspectorul determină mărimea probei globale, astfel încît să-i permită 

evaluarea loturilor. Inspectorul alege aleatoriu coletele care sînt supuse 

controlului sau, în cazul produselor în vrac, punctele din lot din care se face 

prelevarea probelor individuale; 

b) se acordă o atenţie deosebită asigurării unei prelevări a probelor care să 

nu afecteze în mod negativ calitatea produselor; 

c) coletele deteriorate nu vor fi utilizate ca parte a probei globale. Acestea 

vor fi retrase din circuit şi, după caz, pot face obiectul unei examinări separate, 

urmînd ca rezultatele să fie raportate separat; 

d) în cazul nerespectării cerințelor de calitate a produselor stabilite în 

prezenta lege sau a existenței riscului în cauză, prelevarea probelor globale 

trebuie efectuate cu respectarea cantităților enumerate în anexa nr. 2; 

e) în cazul unui lot voluminos de fructe și legume, cu greutatea mai mare 

de 2 kg pe bucată, în vrac, proba elementară trebuie să fie constituită din 

5 unități. În cazul loturilor compuse din mai puțin de 5 colete sau cu o greutate 

mai mică de 10 kg, controlul vizează întregul lot; 

f) în cazul în care, în urma unui control, inspectorul nu poate lua o 

hotărîre, acesta efectuează un control repetat, cu o probă dublă, prelevată din 

același lot, iar rezultatele se consideră definitive și se referă la întregul lot. 

Articolul 12. Controlul produsului 

(1) În cazul produselor ambalate, probele elementare se colectează pentru 

a verifica aspectul general al produsului, prezentarea, gradul de curățenie a 

ambalajului și etichetarea. În toate celelalte cazuri, aceste controale se realizează 

pe bază de lot sau verificîndu-se în unitatea de transport. 

(2) Produsul care urmează să fie controlat trebuie să fie scos complet din 

ambalajul său. Inspectorul renunță la aceasta dacă tipul și natura ambalajului 

permit verificarea conținutului acestuia, fără a-l desface. 

(3) Verificarea omogenității, a caracteristicilor minime, a categoriilor de 

calitate și a calibrului trebuie să se realizeze cu ajutorul probei globale, cu 
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excepţia fructelor cu coajă, la care această verificare se face cu ajutorul probei 

compozite.  

(4) În cazul în care produsul prezintă defecte, inspectorul determină 

procentul de produse ce nu respectă cerințele de calitate, în funcție de numărul 

sau greutatea produselor. 

(5) Verificarea respectării criteriilor privind starea de dezvoltare și/sau 

maturitate, prezenţa sau absenţa defectelor interne poate fi stabilită cu ajutorul 

probei reduse, în special în cazul în care operațiunea de inspecție antrenează 

distrugerea produsului. Volumul acestor probe se va limita la o cantitate minimă 

absolut necesară pentru evaluarea lotului. Volumul probei reduse nu poate depăși 

10% din proba globală. 

(6) Dacă este posibil ca produsului să i se reasigure conformitatea cu 

cerințele de calitate prin modificarea marcajului pentru toate loturile sau pentru o 

parte din lot, agentul economic va fi informat despre aceasta prin aplicarea unei 

etichete cu următorul conținut: 

a) să fie  „reclasificate în categoria I”; 

b) să fie „reclasificate în categoria II”; 

c) să fie „reclasificate în categoria III”; 

d) „produse defecte”. 

(7) Organul de control solicită agenților economici să ia măsurile necesare 

pentru a distruge  produsele care nu respectă cerințele de conformitate, în 

următoarele cazuri: 

a) nu pot fi reasigurate sub aspectul conformității; 

b) nu pot fi destinate transformării industriale; 

c) nu pot fi destinate nutriției animalelor; 

d) nu pot fi destinate altor utilizări nealimentare.  

(8) Metodele de distrugere a produselor alimentare care nu respectă 

cerințele de conformitate se aprobă de Guvern. 

 

Articolul 13. Raportarea rezultatelor controlului efectuat 

(1) În cazul în care în urma controlului se stabileşte că produsele 

corespund cerințelor de calitate, organul de control, la cererea agentului 

economic, eliberează un certificat de conformitate a calității fructelor și 

legumelor proaspete.  

(2) În cazul constatării nerespectării cerințelor de calitate a produselor sau 

a existenței riscului în cauză, inspectorii întocmesc un proces-verbal de control, 

pe care îl vor expedia agentului economic sau a reprezentantului acestuia. 

(3) Produsele care au fost obiectul procesului-verbal de control nu pot fi 

deplasate, în scopul efectuării operațiunilor reflectate în art. 2, pînă la înlăturarea 

constatărilor de nerespectare a cerințelor de calitate. 

 (4) În cazul în care produsele prezintă defecte, trebuie să fie precizat 

procentul produselor care nu respectă cerințele de calitate. 

(5) Agenții economici pot decide să reasigure conformitatea pentru toate 

sau pentru o parte din produse conform art.12 alin.(6).  
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Articolul 14. Diminuarea valorii produsului în urma controlului  

(1) După efectuarea controlului, proba globală este pusă la dispoziția 

agentului economic sau a reprezentantului acestuia. 

(2) Inspectorul nu este obligat să restituie elementele probei globale care 

au fost distruse în timpul efectuării controlului sau contravaloarea acestora. 

(3) Dacă controlul s-a limitat la minimul necesar, iar elementele probei au 

fost distruse în timpul controlului sau a fost diminuată valoarea comercială a 

produsului, atunci proprietarul nu poate cere organului de control repararea 

prejudiciului. 

 

Articolul 15. Certificatul de conformitate a calității fructelor și 

legumelor proaspete 

(1) Certificatul de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete 

se eliberează, la solicitare, în baza rezultatelor controlului. Certificatul respectiv 

este un document opţional, care poate fi obţinut de agenţii economici pentru 

produsele destinate importului, exportului/reexportului sau în alte cazuri în care 

agentul economic doreşte să ateste suplimentar corespunderea produselor 

cerinţelor de calitate. 

(2) Certificatul de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete 

se eliberează gratuit de către organul de control, pe suport de hîrtie, cu semnătura 

olografă, sau în format electronic, cu semnătura electronică. Modelul 

certificatului respectiv este prezentat în anexa nr. 3.  

(3) Fiecare certificat de conformitate a calității fructelor și legumelor 

proaspete eliberat are un număr de serie, ștampila organului de control şi 

semnătura persoanei împuternicite în acest scop. 

(4) La importul produselor este recunoscut certificatul de conformitate al 

ţărilor exportatoare, în limba de stat sau într-o altă limbă de circulație 

internațională, ca factor de reducere a riscului nerespectării a cerințelor de 

calitate, doar în cazul în care informaţiile pe care le conţine acesta, sînt 

echivalente celor prevăzute în modelul certificatului prezentat în anexa nr. 3. 

 

Articolul 16. Cerințe privind importul  

(1) Înaintea punerii în circulație a produselor, loturile provenite din import 

sînt supuse controlului. Importatorii sînt obligați, cu cel puțin 24 de ore înainte 

de sosire, să pună la dispoziția inspectorului următoarele informații pentru 

organizarea și executarea controlului: 

a) postul vamal de intrare; 

b) timpul preconizat pentru sosirea produsului la postul vamal de intrare; 

c) numărul de înmatruculare al vehiculului; 

d) țara de origine; 

e) numele, adresa, datele de contact ale importatorului și ale 

reprezentantului său; 

f) detalii despre lot sau loturi ca: 

1) produsul; 

2) identitatea ambalatorului (numele și numărul); 
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3) marcarea clasei (dacă este specificat în cerințele de calitate); 

4) soiul sau tipul și calibrul (dacă este specificat în cerințele de calitate). 

(2) În baza informațiilor prezentate de către importator, inspectorul va 

evalua riscul pentru a decide dacă este necesară o verificare a tuturor loturilor de 

produse. 

(3) În cazul în care verificarea conformității este necesară, organul de 

control verifică fiecare lot și emite certificatul de conformitate a calității fructelor 

și legumelor proaspete, dacă produsele sînt corespund cerințelor de calitate. 

(4) În cazul în care un import este compus din mai multe loturi, 

conformitatea calității acestora este certificată printr-un singur certificat, cu 

enumerarea distinctă a loturilor care alcătuiesc importul respectiv.  

(5) Organul de control conlucrează cu organul vamal în vederea obținerii 

informației necesare pentru executarea controlului. Organul vamal permite 

punerea în libera circulație a produselor în baza informațiilor prezentate de 

organul de control.  

 

Articolul 17. Cerințe privind exportul 

(1) Înainte ca produsele destinate exportului să părăsească teritoriul 

național, organul de control, la solicitarea agentului economic, se asigură prin 

executarea controlului că loturile de produse sînt conforme cerințelor de calitate 

ale țării importatoare. 

(2) Exportatorii sînt obligați, cu cel puțin cu 24 de ore înainte de ieșire, să 

pună la dispoziția inspectorului următoarele informații pentru organizarea și 

executarea controlului: 

a) postul vamal de ieșire; 

b) timpul preconizat sosirii produsului la postul vamal de ieșire; 

c) numărul de înmatriculare al vehiculului; 

d) țara de destinație; 

e) numele, adresa, datele de contact ale exportatorului și ale 

reprezentantului său; 

f) detalii despre lot sau loturi ca: 

1) produsul; 

2) identitatea ambalatorului (numele și numărul); 

3) marcarea clasei (dacă este specificat în cerințele de calitate); 

4) soiul sau tipul și calibrul (dacă este specificat în cerințele de calitate). 

(3) În cazul în care în urma controlului planificat sau a controlului efectuat 

la solicitarea agentului economic, produsele se consideră a fi conforme cerințelor 

de calitate ale țării importatoare, organul de control, la solicitarea agentului 

economic, emite certificatul de conformitate a calității fructelor și legumelor 

proaspete pentru loturile destinate exportului. 

(4) În cazul în care exportul este compus din mai multe loturi, 

conformitatea acestora este certificată printr-un singur certificat, cu enumerarea 

distinctă a loturilor care alcătuiesc exportul respectiv.  
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Articolul 18. Autoritatea de coordonare și organul de control 

(1) Autoritatea de coordonare responsabilă pe domeniul la care se referă 

prezenta lege este desemnat ministerul responsabil de domeniul agriculturii. 

(2) Organul de control responsabil pentru aplicarea prezentei legi este 

desemnată desemnează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 

 

 

Articolul 19. Sancțiuni 

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

Articolul 20. Dispoziții finale și tranzitorii 

(1) Prezenta lege transpune parțial capitolul II din titlul II, anexa III şi 

anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei 

din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi 

sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 157 din 15 iunie 2011. 

(2) Guvernul, în termen de 6 luni din momentul publicării, va aduce actele 

sale normative în concordanţă cu prezenta lege.  

(3) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
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      Anexa nr. 1 

     la Legea privind controlul de conformitate  

     cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete  

 

LISTA 

fructelor și legumelor supuse controlului de conformitate  

cu cerințele de calitate 

1. tomate 

2. salată 

3. cicoare creață 

4. cicoare de grădină cu frunze întregi 

5. ardei 

6. banane 

7. citrice 

8.  struguri de masa 

9.  mere 

10.  pere 

11.  piersici 

12.  nectarine 

13.  căpșune 

14.  kiwi 
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      Anexa nr. 2  

     la Legea privind controlul de conformitate  

     cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete  

 

CANTITATEA DE PRODUSE 

pentru prelevarea probei globale în cazul nerespectării  

cerințelor de calitate a produselor 

 

1) Produse ambalate 
 

Numărul coletelor care compun 

lotul 

Numărul coletelor care trebuie 

prelevate pentru alcătuirea probei 

elementare 

pînă la 100 5 

între 101 şi 300 7 

între 301 şi 500 9 

între 501 şi 1 000 10 

peste 1000 minimum 15  

 

2) Produse în vrac  

Masa lotului în kg sau numărul de 

unități incluse în lot 

Masa în kg a probei elementare sau 

numărul unităților ce trebuie prelevate 

pînă la 200 10 

între 201 şi 500 20 

între 501 şi 1 000 30 

între 1 001 şi 5 000 60 

peste 5 000 minimum 100  
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      Anexa nr. 3  

     la Legea privind controlul de conformitate  

     cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete  

 
REPUBLICA MOLDOVA 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE 
A CALITĂȚII FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR PROASPETE 

 

1.Numele şi adresa agentului economic 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

2. Termenul de valabilitate: 

pe parcursul transportării pînă la locul de 

destinaţie a mărfii 

____________________________________ 

____________________________________ 

3. Numele şi adresa destinatarului 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

4. Codul  din Nomenclatura combinată a 

mărfurilor __________________________ 

Specificare produs ____________________ 

                                  _____________________ 

                                  _________________________ 

5. Identificarea  mijlocului  de  transport (marca/tipul, 

numărul de înmatriculare) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

6. Originea 

produsului 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

7. Destinaţia 

produsului 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

8. Descrierea ambalajelor  

(numărul şi tipul) 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

9. Tipul produsului 

(cultura şi soiul)  

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

10. Categoria de 

calitate 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

11. Greutatea totală  

(kg/tone, brut/net) 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

12. Biroul vamal vizat: import/export: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

13. 

* Intern        

* Import       

* Export      

14. Inspector 

_______________________ 

_______________________ 

         (numele, prenumele) 

15. 

 

  _________________ 

       (semnătura) 

16. 

Locul emiterii:  

________________________________________ 

________________________________________ 

Data emiterii: ___________________________ 

17. Ştampila organului de control 
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