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Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor  

ce se operează în Hotărîrea Guvernului  

nr.196 din 25 martie 2011 

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

   

În temeiul art. 6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările și completările ulterioare, art. 5 

alin. (2) şi art. 9 alin. (1) și (7) din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind 

produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, 

art. 431), cu modificările și completările ulterioare, și în scopul protecției 

sănătății populației, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea 

Guvernului nr.196 din 25 martie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare” 

(se anexează). 

 

2. Produsele plasate pe piața internă pînă la data de 1 iulie 2018, 

neconforme cerințelor Regulamentului sanitar privind mențiunile nutriționale și 

de sănătate înscrise pe produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 196 din 25 martie 2011, corespunzător modificărilor aprobate, se vor 

comercializa pînă la expirarea termenului de valabilitate a produsului. 
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3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Andrei GALBUR 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Stela Grigoraş 

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Vasile Bîtca  

  

    

Ministrul justiţiei      Vladimir Cebotari 
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          Aprobate 

       prin Hotărîrea Guvernului nr. 

       din                                 2017 

 

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE 

ce se operează în Hotărîrea Guvernului  

nr.196 din 25 martie 2011 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011 „Pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe 

produsele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,  

nr. 46-52, art. 229), se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie 

cu cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”; 

 

 2) în Regulament: 

 a) clauza de armonizare se completează în final cu textul  

„ , Regulamentului (UE) nr.1047/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr.1924/2006 în ceea ce privește lista 

menţiunilor nutriţionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) 

nr.L 310/36 din 9 noiembrie 2012, precum și a Deciziei de punere în aplicare 

2013/63/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor orientări privind 

punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate 

prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr.1924/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) 

nr.L 22/25 din 25 ianuarie 2013.”; 

  

 b) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie 

cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, cuvintele 

„Centrul Național de Sănătate Publică” se substitute cu cuvintele „Agenția 

Națională pentru Sănătate Publică”, cuvintele „agenții economici din sectorul 

alimentar”, „agenților economici cu activitatea în domeniul alimentației publice” 

se substituie cu cuvintele „operatorii din businessul alimentar” în formele 

gramaticale corespunzătoare textului; 

 

c) la punctul 6 noțiunea „menţiune de sănătate”, după cuvintele „orice 

menţiune” se introduc cuvintele „sau reprezentare în orice formă de cuvinte, 

declarații, imagini, logouri,”; 

 

d) la punctul 7, după cuvîntul „nutriționale” se introduc cu cuvintele: „în 

condițiile aplicabile acestora, aprobate prin anexa nr.1 la prezentul Regulament”, 

iar după cuvîntul „și” se completează cu cuvîntul „cele”. 

 

e) la punctul 19, cuvîntul „anexa” se substituie cu textul „anexa nr.1”. 
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f) la punctul 22, după cuvintele „mențiunilor de sănătate” se introduc 

cuvintele „la aplicarea condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate 

aprobate prin anexa nr. 2 la prezentul Regulament”; 

 

g) se completează cu pct. 241 și 242 cu următorul cuprins: 

„241. Lista de mențiuni de sănătate permisive, înscrise pe produsele 

alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și 

la dezvoltarea și sănătatea copiilor se aprobă de către Guvern. 

242. Guvernul periodic, la propunerea Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale actualizează Lista nominalizată.”; 

 

3) anexa devine „Anexa nr. 1 la Regulamentul sanitar privind mențiunile 

nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare”; 

 

4) în anexa nr.1: 

 

a) poziția 6 „CONȚINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE” se 

completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:  

„Se poate face o mențiune „conținut redus de grăsimi saturate” și orice 

altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă suma 

acizilor grași saturați și a acizilor grași trans din produsul care poartă mențiunea 

este cu cel puțin 30 % mai mică decât suma acizilor grași saturați și a acizilor 

grași trans dintr-un produs similar și/sau, dacă conținutul de acizi grași trans din 

produsul care poartă mențiunea este egal sau mai mic decât în cazul unui produs 

similar.”; 

 

b) poziția 8 „CONȚINUT REDUS DE ZAHARURI” se completează la 

final cu un alineat nou cu următorul cuprins:   

„Se poate face o mențiune „conținut redus de zaharuri” și orice altă 

mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai în cazul în 

care aportul energetic al produsului care poartă mențiunea este egal sau mai mic 

decât aportul energetic al unui produs similar.”; 

 

c) se completează cu poziția 131 cu următorul cuprins:  

„131 FĂRĂ ADAOS DE SODIU sau FĂRĂ SARE 

Se poate face o mențiune conform căreia într-un produs alimentar nu s-a 

adăugat sare/sodiu și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru 

consumator numai dacă produsul nu conține adaos de sodiu/sare sau orice alt 

ingredient care conține adaos de sodiu/sare și produsul nu conține mai mult de 

0,12 g sodiu sau valoarea echivalentă pentru sare, per 100 g sau 100 ml.”; 
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4) se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:  

                           „Anexa nr. 2  

la Regulamentul sanitar privind mențiunile  

nutriționale și de sănătate înscrise pe 

produsele alimentare  

 

INSTRUCȚIUNE  

privind aplicarea condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate 

prevăzute la capitolele II și IV din Regulamentul sanitar privind mențiunile 

nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare 

 

I. Dispoziții generale 

 

1. Prezenta Instrucțiune este adresată organelor de control și operatorilor 

din businessul alimentar cu referire la aplicarea prevederilor Capitolelor II și IV 

din Regulamentul sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise 

pe produsele alimentare, (în continuare – Regulament).  

 

2. Capitolele II și IV stabilesc principiile generale, condițiile specifice 

pentru utilizarea permisivă a mențiunilor de sănătate avizate. Prevederile 

respective se vor respecta, de comun cu principiile și cerințele generale pentru 

toate mențiunile aprobate de prezentul Regulament, pe care le utilizează 

operatorii din businessul alimentar, precum și cele incluse în Lista de mențiuni 

de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decât cele 

care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea 

copiilor. 

 

3. Operatorul din businessul alimentar, căruia îi revine răspunderea pentru 

informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare asigură exactitatea 

informațiilor referitoare la produsele alimentare în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorului și a 

prevederilor privind informarea consumatorului cu privire la produsele 

alimentare.  

 

4. Utilizarea mențiunilor de sănătate avizate se admit numai în cazul 

respectării tuturor cerințelor prezentului Regulament.  

 

5. În cazul în care, utilizarea mențiunilor incluse în Lista de mențiuni de 

sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decât cele care 

se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea 

copiilor, nu respectă toate cerințele prevăzute de prezentul Regulament, organele 

de control vor aplica măsurile de rigoare în conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010 cu privire la Serviciul de Supraveghere de 

Stat a Sănătății Publice și Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 

218-XVI din 24 octombrie 2008. 
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6. Operatorii din businessul alimentar vor fi responsabili de asigurarea 

conformității conform prevederilor Capitolelor II și IV ale prezentului 

Regulament și vor prezenta aceste dovezi în adresa Agenției Naționale pentru 

sănătate Publică  

 

7. Mențiunile de sănătate care nu sunt aprobate (neincluse în  Lista de 

mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele 

decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și 

sănătatea copiilor) și cele care nu sunt conforme normelor stabilite de Capitolele 

II și IV în Regulament sunt interzise. 

 

II. Informații obligatorii care însoțesc  

mențiunile de sănătate 

 

8. În cazul aplicării unei mențiuni de sănătate furnizate consumatorului, în 

conformitate cu prevederile Capitolului IV al Regulamentului, este obligatoriu 

utilizarea a două sau, după caz, patru informații. Informațiile prevăzute la pct. 22 

al Regulamentului se indică pe eticheta produselor alimentare respective, sau, în 

prezentarea și în publicitatea la produsele alimentare în cazul, cînd acestea 

lipsesc. 

 

9. Cerințele pct. 9 al Regulamentului se respectă cu strictețe pentru 

furnizarea informațiilor exacte și pertinente pentru că consumatorii să facă o 

alegere fondată și argumentată. 

 

10. O mențiune de sănătate se va aplica în câmpul vizual principal, unde se 

înglobează toate informațiile pentru consumatori despre produsul alimentar, la 

care se referă.  

 

11. La livrarea către consumatorul final etichetarea produselor alimentare 

este obligatorie, iar publicitatea este la discreția operatorului din businessul 

alimentar și reprezintă procesul de promovare a produselor alimentare.  

 

12. Pe etichetele produselor alimentare se includ informațiile obligatorii 

pentru care se face mențiunea de sănătate în condițiile pct. 22 la prezentul 

Regulament. 

 

13. Pentru produsele alimentare nepreambalate, care sînt destinate 

consumatorului final sau unei unități de alimentare publică, operatorii din 

businessul alimentar asigură menționarea informațiilor obligatorii pentru care 

este făcută mențiunea de sănătate pe preambalaj, anunț sau pe o etichetă atașată 

produsului alimentar sau pe alte documente confirmatoare. 

 

14. În cazul vânzărilor la distanță se va face o mențiune specială „privind 

vânzările la distanță”. Informațiile obligatorii trebuie să fie disponibile 
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consumatorilor înainte de procurarea produselor, iar în cazul vânzării la distanță, 

unde accesul la „etichetare” este limitat, informațiile obligatorii pentru 

mențiunea de sănătate trebuie să fie incluse în prezentarea și publicitatea 

produselor alimentare, în suportul de vânzare la distanță, dacă acesta este o 

pagină web, un catalog, un prospect, o scrisoare.  

 

15. Operatorii din businessul alimentar sînt obligați să plaseze 

corespunzător pct. 22 din prezentul Regulament, patru informații la utilizarea 

unei mențiuni de sănătate premise, după cum urmează: 

1) „ o declarație privind importanța unei alimentații variate şi echilibrate 

şi a unui mod de viață sănătos;  
a) Scopul prezentei prevederi este de a oferi un suport consumatorului 

pentru  înțelegerea efectelor benefice specifice ale produsului alimentar care 

poartă mențiunea de sănătate.  

b) Declarația subliniază necesitatea de a informa consumatorii de faptul, 

că a consuma un anumit produs alimentar poate fi inclus în alimentația variată și 

echilibrată, dar nu în exces sau contrar bunelor practici de nutriție  și alimentație 

rațională pentru a menține sănătatea în condiții optimale de viață.  

c) Consumul unui produs alimentar care poartă mențiunea de sănătate în 

contextul unei alimentații variate și echilibrate reprezintă doar un singur aspect 

al unui stil de viață sănătos. 

2) „cantitatea de produs alimentar și modul de consum solicitat pentru a 

obține efectul benefic menționat”  
a) Informațiile, furnizate de către operatorii economici din domeniul 

alimentar pe baza compoziției produselor alimentare, sînt obligatorii, pentru a se 

asigura că efectul menționat poate avea loc.  

b) Comunicarea consumatorilor aspectele privind modul în care sunt 

consumate produsele alimentare, este o cerință a condițiilor specifice de utilizare 

pentru mențiunile de sănătate aprobate.  

c) Informațiile respective trebuie să garanteze că pentru toate mențiunile 

de sănătate, consumatorul este pe deplin informat cu referire la cantitatea de 

produs alimentar necesară și modul în care acesta trebuie consumat în cursul 

zilei.  

d) Informațiile vor indica faptul, dacă efectul menționat se poate obține 

prin consumarea produsului alimentar doar o dată sau de mai multe ori pe 

parcursul unei zile. Aceste informații nu vor încuraja sau tolera consumul în 

exces al unui produs alimentar. 

3) „după caz, o declarație referitoare la persoanele care trebuie să evite 

utilizarea produsul alimentar în cauză”; precum și 

4) „un avertisment adecvat pentru produsele care pot prezenta riscuri 

pentru sănătate în cazul consumului în exces”. 

a) Unele mențiuni vor fi avizate cu restricții privind utilizarea lor sau, în 

cazul unor substanțe, prevederile specifice pentru aceste categorii de alimente 

vor prevedea cerințe suplimentare privind etichetarea lor.  
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b) Toate cerințele sînt cumulative și operatorii  din bussinesul alimentar 

sînt obligați să respecte toate prevederile aplicabile produselor alimentare și 

mențiunilor.  

c) Operatorii din businessul alimentar își asumă propria responsabilitate și 

se conformează cerințelor de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor 

consumatorului privind siguranţa alimentelor. 

d) Pe piață operatorii din bussinesul alimentar, pe propria lor răspundere, 

propun produse alimentare ce nu dăunează sănătății cu aplicarea mențiunilor 

respective de sănătate. 

 

III. Beneficiile generale, nespecifice în materie de sănătate,  

prevăzute la capitolul IV din prezentul Regulament 

 

          16. Capitolul IV al Regulamentului permite utilizarea mențiunilor simple, 

atractive care menționează beneficiile generale, nespecifice ale unui produs 

alimentar asupra bunei sănătăți publice sau asupra bunăstării legate de sănătate 

corespunzător prezentului Regulament. 

 

          17. Mențiunile respective vor fi informative pentru consumatori, conținînd 

mesaje clare, veridice, corespunzător nevoilor consumatorilor.  

 

18. În cazul când mențiunile se referă la beneficii generale, nespecifice 

pentru sănătate, acestea vor fi însoțite de o mențiune specifică de sănătate din 

Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, 

altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la 

dezvoltarea și sănătatea copiilor. 

 

19. Mențiunile specifice de sănătate avizate, care însoțesc mențiunea cu 

referire la beneficii de sănătate generale, nespecifice vor fi incluse „imediat 

după” respectiva mențiune. 

 

20. Mențiunile specifice din Lista de mențiuni de sănătate permise pentru 

înscrierea pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea 

riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor vor conține o 

relevanță pentru trimiterea generală. Cu cât trimiterea respectivă este mai 

generală, (de exemplu, „pentru o stare de sănătate bună”), tot mai multe 

mențiuni de sănătate din  Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea 

pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de 

îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor sunt eligibile pentru 

completare.  

 

21. Operatorii din businessul alimentar respectă cu exactitate cerințele 

prevăzute la pct. 18, în contextul în care mențiunile de sănătate pot fi utilzate, 

corespunzător prevederilor Regulamentului. 
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22. Pentru a evita informarea eronată a consumatorilor, operatorii din 

bussinesul alimentar, din sectorul alimentar au responsabilitatea de a demonstra 

legătura între trimiterea la beneficiile generale, nespecifice ale produsului 

alimentar și mențiunile de sănătate specifice permise care o însoțesc. 

 

23. Dacă mențiunile depuse spre evaluare și avizare sanitară sunt 

considerate prea generale sau nespecifice, acestea nu pot fi avizate.  

 

24. Se califică încălcare atunci când mențiunile nu se încadrează în 

prevederile capitolul IV din Regulament și sunt utilizate, în mod licit, însoțite de 

o mențiune specifică din Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea 

pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de 

îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, în conformitate cu capitolul 

respectiv.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativă

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011 pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe

produsele alimentare

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului hotărârii de Guvern:

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului 

sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare 

este elaborat în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr.lO-XVI din 10 februarie 2009 

privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr.67, art. 183), art. 5 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) şi (7) din Legea nr.78- 

XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr.83-87, art.431).
La etapa de implementare a Regulamentului sanitar privind menţiunile 

nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 196 din 2011, a apărut necesitatea de a-1 completa cu prevederile 

Deciziei de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de 
adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condiţiilor specifice pentru 

menţiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 

al Parlamentului European şi al Consiliului, care vine cu detalii la implementarea 

prevederilor capitolelor II şi IV al Regulamentului sanitar vizat.

Proiectul, concomitent, transpune Regulamentul UE nr. 1047/2012 al Comisiei 

din 8 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr, 1924/2006 în ceea ce 

priveşte lista menţiunilor nutriţionale.

Gradul de compatibilitate al proiectului de act normativ cu reglementările 

legislaţiei comunitare

In perioada de pre - aderare la UE şi de ajustare a cadrului normativ comunitar 

la cel naţional, este necesară preluarea completărilor suplimentare la Regulamentul 

(CE) de bază nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 

decembrie 2006. Acest proces este unul continuu şi absolut necesar pentru integrarea 

cadrului normativ în vigoare.

Astfel, la Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate 

înscrise pe produsele alimentare, (care transpune prevederile Regulamentului (CE) nr. 

1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind 

menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (Jurnalul 

Oficial a Uniunii Europene L 404/9 din 30 decembrie 2006)), se propun completări 

prevăzute de Regulamentul UE nr. 1047/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce priveşte lista menţiunilor 

nutriţionale, în vederea menţiunilor nutriţionale ale sării, grăsimilor saturate şi a 

zaharurilor.
Concomitent, proiectul transpune şi Decizia de punere în aplicare 2013/63/UE 

a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în

1



aplicare a condiţiilor specifice pentru menţiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 

din Regulamentul (CE) nr, 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Elaborarea proiectului vizat este parte componentă a Planului naţional pentru 

implementarea Acordului de asociere Uniunea Europeană -  Republica Moldova in 

perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1472 din 30.12.2016 (pag. 

236).

Principalele prevederi ale proiectului, locul în sistemul de acte normative:

Prezentul proiect are drept scop stabilirea condiţiilor identice de funcţionare a 

pieţei interne la produsele alimentare şi conformarea producătorilor la cerinţele 

stabilite.

Astfel, în conformitate cu pct. 19 din Regulamentul sanitar privind menţiunile 

nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011, se admite înscrierea menţiunilor nutriţionale 

pe produsele alimentare, numai dacă acestea sunt enumerate în anexă la 

Regulamentul respectiv, care stabileşte şi condiţiile de utilizare al acestora.

Proiectul respectiv propune completarea Anexei existente, care devine Anexa 

nr. 1 la Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe 

produsele alimentare, cu menţiuni noi cu referire la sare, grăsimile saturate şi acizii 

graşi trans şi zaharurile în cadrul transpunerii Regulamentului UE nr. 1047/2012 al 

Comisiei din 8 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 

în ceea ce priveşte lista menţiunilor nutriţionale.

Sarea în industria alimentară se utilizează drept conservant şi ameliorator de 

gust. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor noi şi cu acceptarea generală a 
recomandărilor ştiinţifice privind utilizarea sării, producătorii depun eforturi să 

fabrice tot mai multe produse fără a adăuga sare. Având în vedere că astfel de inovaţii 

prezintă interes sporit şi sunt solicitate tot mai des de către populaţie, producătorii 

urmează să informeze consumatorii referitor la toate aspectele procesului de 

producţie.
Procedura tehnologică şi respectiv menţiunile aplicate, se admit doar pentru 

produsele alimentare care au în mod natural un conţinut mic de sodiu, sau altfel spus 

„numai dacă produsul nu conţine adaos de sodiu/sare sau orice alt ingredient care 

conţine adaos de sodiu/sare şi produsul nu conţine mai mult de 0,12 g sodiu sau 

valoarea echivalentă pentru sare, per 100 g sau 100 m l”.

Datele ştiinţifice demonstrează, că substituirea grăsimilor saturate prin acizi 

graşi trans nu este benefică pentru sănătate. Reducerea grăsimilor saturate este utilă 

doar când acestea nu sunt substituite sau în sunt substituite doar prin grăsimi 

nesaturate. Astfel, condiţiile de utilizare a menţiunii nutriţionale referitoare la 
reducerea grăsimilor saturate se admite, doar dacă se evită înlocuirea lor cu acizi 

graşi trans.

Reducerea zaharurilor în condiţiile actuale, se admite a fi menţionată chiar şi 

atunci când zaharurile sunt substituite prin grăsimi, ceea ce duce la obţinerea unor
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produse reformulate cu valoare energetică mai mare. Menţiunea privind reducerea 

cantităţii de zaharuri este permisă numai atunci când aportul energetic al alimentului 

nu creşte după reformulare.

Aceasta este necesar pentru a aduce la cunoştinţa consumatorilor informaţii 

veridice privind conţinutul nutrimentelor în produsele alimentare respective şi 

atenţionarea asupra conţinutului redus de sare, grăsimi saturate şi a zaharuri, 

promovate într-o alimentaţie echilibrată.

Concomitent, în proiectul vizat se propune o Instrucţiune într-o anexă nouă -  

Anexa 2 la Regulamentul sanitar în vigoare, care specifică unele detalii la aplicarea 

practică a Capitolelor II şi IV al Regulamentului sanitar menţionat cu privire la 

cerinţele generale şi cele specifice pentru sănătate plasate pe produsele alimentare, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 25 martie 201, care transpune Decizia 

de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor 

orientări privind punerea în aplicare a condiţiilor specifice pentru menţiunile de 

sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului.
Prevederile Instrucţiunii sunt necesare pentru stabilirea unei clarităţi şi 

excluderea interpretării eronate a prevederilor Regulamentului sanitar menţionat 

referitor la cerinţele generale şi cele specifice ale menţiunilor pentru sănătate plasate 

pe produsele alimentare, în mod special al cerinţelor specifice faţă de menţiunile de 

sănătate normate de articolele 22 şi 23.
Instrucţiunea vizată cuprinde 4 compartimente:

1. Dispoziţii introductive (generale), care clarifică unele detalii la noţiunile cu 

referire la menţiunile de sănătate şi utilizarea lor practică,

2. Interzicerea menţiunilor de sănătate neaprobate şi a celor, utilizarea cărora 

nu este conformă cu Capitolele II şi IV al Regulamentului sanitar prevăd condiţiile 

restricţionării aplicării menţiunilor de sănătate,
3. Informaţii obligatorii care însoţesc menţiunile de sănătate aprobate, conţine 

explicaţii pentru aplicarea conformă a informaţiilor furnizate consumatorilor cu 

referire la sănătate, condiţiile utilizării în procesul etichetării, prezentării şi 

promovării produselor alimentare, şi
4. Beneficiile generale, nespecifice cu referire la sănătate, prevăzute la pct. 23 

al Regulamentului sanitar în vigoare, enumeră cerinţele specifice (nu prea generale) 

faţă de mesajele optimale, plasate pe produsele alimentare cu referire la indicarea 

beneficiului şi a impactului consumului acestor produse.
Urmare aprobării acestui proiect va spori gradul de protecţie a consumatorilor. 

Astfel, consumatorii vor putea alege produsele alimentare plasate pe piaţă, inclusiv 

cele importate, în conformitate cu cerinţele stabilite cu referire la siguranţa şi 

etichetarea cu menţiunile de sănătate corespunzătoare.

Fundamentarea economico - financiară.
In procesul implementării prezentei Hotărâri de Guvern costuri suplimentare, 

altele decît cele prevăzute de mijloacele bugetului de stat legate de elaborarea şi 

implementarea lui nu sunt necesare.
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Producătorii şi agenţii economici de depozitare, import-export a produselor 

alimentare, la etapa de ambalare şi etichetare nu vor suporta cheltuieli suplimentare 

pentru plasarea produselor respective pe piaţă, doar că aceştia se vor ghida de Lista 

menţiunilor în cauză pentru includerea corectă a mesajelor menţiunilor de sănătate 

corespunzătoare.

Elaboratorii proiectului.

La elaborarea proiectului hotărârii Guvernului a fost implicat grupul de lucru 

ministerial. Proiectul urmează a fi remis pentru avizare organelor centrale de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi plasat pentru dezbateri publice pe 

site-ul www.particip.gov.md. Acesta va fi consultat cu reprezentanţii producătorilor, 

operatorilor economici de depozitare, import-export de produse alimentare şi a 

societăţii civile.
Propunerile recepţionate au fost luate în consideraţie la definitivarea proiectului 

de act normativ.

Rezultatele scontate
Aprobarea prezentului proiect de act normativ va contribui la stabilirea unor 

menţiuni de sănătate suplimentare cu reglementarea aplicării lor corecte de către 

producători şi agenţii economici din sectorul alimentar.
Impactul proiectului constă în sporirea gradului de informare şi conştientizare a 

populaţiei în vederea examinării alimentelor înainte de consumul acestora în favoarea 

celor cu cel mai potrivit conţinut pentru o alimentaţie echilibrată. Astfel, 
consumatorii vor putea alege produsele alimentare plasate pe piaţa, inclusiv cele 

importate, în conformitate cu cerinţele stabilite cu referire la siguranţa produselor 

alimentare şi etichetarea lor, inclusiv cu plasarea conformă a menţiunilor de sănătate 

corespunzătoare.

Ministru

Ex, Daniela Demişcan 

0(22)26 88 66 

Elena Boleac 

Tel. 022 574 545
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