
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

În temeiul art. 34 alin. (2) din Legea nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), 

cu modificările ulterioare, și al art. 41 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 279/2017 

privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 54), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul 132 din Regulamentul privind procedurile şi documentele 

aferente Sistemului de Identificare  şi Trasabilitate a Animalelor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1093/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr. 165-167, art. 1152), cu modificările ulterioare, textul „Norma sanitar-

veterinară privind clasificarea sistemului de etichetare a cărnii de bovină, precum 

şi a produselor din carne de bovină” se substituie cu textul „Norma privind 

etichetarea cărnii de bovine și a produselor din carne de bovine”. 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de 

alimentaţie publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180-183, 

art. 1281), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în preambul, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind 

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

art. 431)” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120)”; 

2) în anexa nr. 4, punctul 7 se abrogă. 

 

3. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 942/2008 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a 

unităţilor de creştere a găinilor ouătoare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr. 154-156, art. 951), cu modificările ulterioare, textul „Legii nr. 78-XV 
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din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431)” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 

privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr. 59-65, art. 120)”. 

 

4. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 1208/2008 cu privire la 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru 

consum uman (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 198-200, 

art. 1226), cu modificările ulterioare, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 

privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 

nr. 83-87, art. 431)” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), 

Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele 

alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 54)”. 

 

5. Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 cu privire la aprobarea unor norme 

sanitar-veterinare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, 

art. 1442), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în clauza de adoptare, textul „Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la 

stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 

alimentelor” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor”; 

2) la punctul 2 din anexa nr. 5, textul „Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu 

privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind 

siguranţa alimentelor” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor”. 

 

6. Hotărârea Guvernului nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 59-61, art. 272), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) în clauza de adoptare, textul  „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind 

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

art. 431)” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120)”; 

2) în Reguli: 

a) la punctul 19, textul „art. 24 din Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 

privind produsele alimentare” se substituie cu textul „art. 8 alin. (2) din Legea 

nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”; 

b) în anexă: 

- după tabelul 1 „Criterii de siguranță a produselor alimentare”, la nota de 

referință (18), textul „Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare” se 
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substituie cu textul „art. 7 alin. (13) din Legea nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor”; 

- la poziția 2.1.9 din tabelul 2 „Criterii de igienă a procesului de producere”, 

coloana a șasea, textul „1 000 ufc/g” se substituie cu textul „0 ufc/g”. 

 

7.  În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 265/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind aplicarea metodelor de încercări şi interpretarea 

rezultatelor în domeniul sanitar-veterinar (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 321), cu modificările ulterioare, textul „Legii 

nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431)” se substituie cu textul „Legii 

nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120)”. 

 

8. Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind aprobarea Regulilor specifice 

de igienă a produselor alimentare de origine animală (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, art. 499), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) în preambul, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind 

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

art. 431)” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120)”; 

2) la punctul 103 din Reguli, litera b) va avea următorul cuprins:  

„b) contaminate cu paraziți depistați în urma efectuării unui control vizual”. 

 

9. Hotărârea Guvernului nr. 520/2010 cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 108-109, art. 607), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în clauza de adoptare, textul „art. 5 alin. (2) şi art. 9 din Legea  nr.78-XV 

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

Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431)” se substituie cu textul „art. 7 alin. (10) și 

art. 13 alin. (5) din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120)”; 

2) la punctul 2 din Regulament, textul „Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 

privind produsele alimentare şi în Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la 

stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 

alimentelor” se substituie cu textul „Legea nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor”. 

 

10. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 942/2010 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea utilizării anumitor 

substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea 
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animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 202-205, 

art. 1036), cu modificările ulterioare, textul „Legii nr. 78/2004 privind produsele 

alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431)” 

se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120)”. 

 

11. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 1004/2010 cu privire la 

aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al 

reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală şi 

animală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 1125), 

cu modificările ulterioare, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind 

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

art. 431),” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu 

modificările ulterioare,”. 

 

12. Hotărârea Guvernului nr. 1112/2010 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de 

origine animală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, 

art. 1235), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în clauza de adoptare, textul „Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind 

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

art. 431),” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu 

modificările ulterioare,”; 

2) la punctul 2 din Norma sanitar-veterinară, textul „Legea nr. 78-XV din 

18 martie 2004 privind produsele alimentare, precum şi răspunderii civile sau 

penale ce rezidă din nerespectarea obligaţiilor acestora” se substituie cu textul 

„Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”. 

 

13. Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-

veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a 

produselor obţinute de la acestea, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1113/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, 

art. 1236), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în anexa nr. 8: 

a) textul „Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele 

alimentare” se substituie cu textul „Legea nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor”; 

b) textul „Law No.78 on foodstuffs of 18.03.2004” se substituie cu textul 

„Law No. 306/2018 on food safety”; 

2) în anexa nr. 9: 
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a) textul „Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, 

Regulile generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „Legea nr. 306/2018 

privind siguranța alimentelor, Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de 

igienă a produselor alimentare”; 

b) textul „Law No.78 on foodstuffs of 18.03.2004, General hygiene 

foodstuffs rules approved by Government decision No.412 of 25.05.2010” se 

substituie cu textul „Law No. 306/2018 on food safety, General hygiene foodstuffs 

requirements approved by Law No.296/2017”; 

c) textul „Regulile generale de igienă a produselor alimentare aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „Legea 

nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare”; 

d) textul „General hygiene foodstuffs rules approved by Government 

decision No.412 of 25.05.2005” se substituie cu textul „General hygiene 

foodstuffs requirements approved by Law No. 296/2017”. 

 

14. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 264/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor 

zoonotici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 59-62, art. 301), cu 

modificările ulterioare, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind 

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

art. 431),” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu 

modificările ulterioare,”. 

 

15. Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 931/2011 cu privire la 

desfăşurarea comerţului cu amănuntul (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2011, nr. 222-226, art. 1017), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1) la punctul 49, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind 

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

art. 431), Regulilor generale de igienă a produselor alimentare,” se substituie cu 

textul „Legii nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor 

alimentare, art. 20 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor,”; 

2) la punctul 68, textul „ . Decizia privind utilizarea lor ulterioară va fi 

luată în conformitate cu Legea nr. 78-XV din 10 mai 2004 privind produsele 

alimentare” se substituie cu textul „ , conform art. 30 din Legea nr. 306/2018 

privind siguranța alimentelor”. 

 

16. La punctul 5 din Norma sanitar-veterinară privind controlul salmonelei 

şi al altor agenţi zoonotici specifici circuitului alimentar, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 398/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-

125, art. 440), cu modificările ulterioare, textul „din Legea nr. 78-XV din 



6 

 

18 martie 2004 privind produsele alimentare, în special” se substituie cu textul 

„din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor și, în special,”. 

 

17. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 208/2013 cu privire la 

aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de 

micotoxine în produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2013, nr. 64-68, art. 262), cu modificările ulterioare, textul „Legii nr. 78-XV din 

18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431), cu completările ulterioare” se substituie cu 

textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu modificările ulterioare,”. 

 

18. Hotărârea Guvernului nr. 806/2013 cu privire la aprobarea Normei 

privind alimentele congelate rapid, destinate consumului uman (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2013, nr. 238-242, art. 916) se modifică după cum 

urmează: 

1) clauza de adoptare va avea următorul cuprins:  

„În temeiul Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu modificările 

ulterioare, Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 13-20, art. 10), precum şi în 

scopul controlului oficial asupra respectării regulilor de producere şi 

comercializare a produselor alimentare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:”; 

2) în Normă:  

a) la punctul 8, textul „conform Regulamentului privind modul de indicare 

a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 966 din 18 octombrie 2010 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite 

consumatorilor spre comercializare”, şi” se exclude; 

b) la punctul 9, după cuvintele „trebuie să respecte” se introduce textul 

„prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la 

produsele alimentare și”. 

 

19. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 698/2014 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a febrei 

aftoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, art. 752), cu 

modificările ulterioare, textul „art. 3 al Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la 

stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 

alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, 

art. 467), cu modificările ulterioare,” se substituie cu textul „art. 1 din Legea 

nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu modificările ulterioare,”. 
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20. În tot textul anexei nr. 2 la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea 

condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-

veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a 

produselor pe bază de colostru destinate consumului uman, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 711/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 261-267, art. 759), cu modificările ulterioare, textul „Legii nr. 113 din 

18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei 

privind siguranţa alimentelor” și textul „Legii nr. 113 din 18 mai 2012 „Cu privire 

la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 

alimentelor” se substituie cu textul „Legii nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor”. 

 

21. Hotărârea Guvernului nr. 560/2015 cu privire la aprobarea Normei de 

sănătate animală şi publică, precum şi modelelor de certificate pentru importul 

anumitor produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate 

consumului uman (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 241-246, 

art. 678), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în сlauza de adoptare, textul „art. 3 al Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu 

privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind 

siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-

148, art. 467), cu modificările ulterioare,” se substituie cu textul „art. 1 al Legii 

nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu modificările ulterioare,”; 

2) la punctul 2.2 din anexa nr. 3 la Normă, textul „Legea nr. 78-XV din 

18 martie 2004” se substituie cu textul „Legea nr. 306/2018”. 

 

22.  Hotărârea Guvernului nr. 404/2016 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind stabilirea măsurilor de control şi combatere a anumitor forme 

transmisibile de encefalopatie spongiformă la animale (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016,  nr. 100-105, art. 465), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) în clauza de adoptare, textul „art. 3 din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu 

privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind 

siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-

148, art. 467), cu modificările ulterioare,” se substituie cu textul „art. 1 din Legea 

nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu modificările ulterioare,”; 

2) la punctul 22 subpunctul 4) din anexa nr. 6 la Norma sanitar-veterinară, 

textul „Hotărârea Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea 

Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de 

bovine, precum şi a produselor din carne de bovine” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 1424), cu modificările ulterioare” se 
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substituie cu textul „Norma privind etichetarea cărnii de bovine și a produselor din 

carne de bovine, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1406/2008”. 

 

23. Hotărârea Guvernului nr. 59/2017 cu privire la aprobarea măsurilor de 

punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje la nivel 

naţional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 105), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în clauza de adoptare, textul „art. 191-193 din Legea nr. 113 din 18 mai 

2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 

privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 

143-148, art. 467), cu modificările şi completările ulterioare,” se substituie cu 

textul „art. 26, 27 și 28 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu 

modificările ulterioare,”; 

2) pe tot parcursul textului, textul „art. 191 alin. (2) din Legea nr. 113 din 

18 mai 2012” se substituie cu textul „art. 26 alin. (2) din Legea nr. 306/2018 

privind siguranța alimentelor”; 

3) la punctul 2: 

a) la noțiunea „notificare de respingere la postul de control sanitar-veterinar 

și fitosanitar la frontieră”, textul „art. 191 alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 113 din 

18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale 

legislaţiei privind siguranţa alimentelor” se substituie cu textul „art. 26 alin. (4) 

lit. (c) din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”; 

b) la noțiunea „operatori din lanțul alimentar”, cuvintele „operatorii din 

businessul alimentar” se substituie cu cuvintele „operatorii din domeniul 

alimentar”, iar textul „art. 2 din Legea nr. 113 din 18 mai 2012” se substituie cu 

textul „art. 2 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”. 

 

24. În anexa nr. 2 la Norma sanitar-veterinară privind importul şi tranzitul 

păsărilor de curte şi produselor de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare 

sanitar-veterinară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2017 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 128-132, art. 309), cu modificările 

ulterioare, la Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru carne de pasăre (POU), 

Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru carne de ratite de crescătorie 

destinată consumului uman (RAT), Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru 

carne de vânat cu pene (WGM), Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru ouă 

(E) și Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru produse din ouă (EP), textul 

„Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 

generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor” se substituie cu textul „Legii 

nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”. 

 

25. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 1085/2017 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a bolii de 
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Newcastle (pseudopesta aviară) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 

nr. 441-450, art. 1217), textul „art. 3 din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire 

la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 

alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, 

art. 467), cu modificările şi completările ulterioare,” se substituie cu textul „art. 1 

din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu modificările ulterioare,”. 

 

26. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 235-244, art. 656), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 5, textul „Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea 

principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor” se 

substituie cu textul „Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”; 

2) la punctul 9 subpunctul 3), litera a) se abrogă. 

 

27.  Hotărârea Guvernului nr. 680/2018 pentru aprobarea Planului general 

de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor şi furajelor (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 267-275, art. 740), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) în preambul, textul „art. 2 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 şi completările ulterioare, şi art. 193 din Legea 

nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale 

ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012 nr. 143-148, art. 467), cu modificările şi completările ulterioare,” 

se substituie cu textul „art. 1 și 29 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), 

cu modificările ulterioare,”; 

2) în Planul general:  

a) pe tot parcursul textului, cuvintele „operator din businessul alimentar”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operator din domeniul 

alimentar”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

b) la punctul 2, textul „Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea 

principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor” se 

substituie cu textul „Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”; 

c) la punctul 48, textul „art. 191 alin. (2) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 

cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind 

siguranţa alimentelor” se substituie cu textul „art. 26 alin. (2) din Legea 

nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”; 

d) la punctul 70 subpunctul 4), textul „art. 18 din Legea nr. 113 din 18 mai 

2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 
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privind siguranţa alimentelor” se substituie cu textul „capitolului IV din Legea 

nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”; 

e) la punctul 79, textul „art. 191 din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire 

la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 

alimentelor” se substituie cu textul „art. 27 din Legea nr. 306/2018 privind 

siguranța alimentelor”; 

f) la punctul 81, alineatul al doilea se abrogă. 

 

28.  La punctul 30 din Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de 

sănătate la circulaţia şi importul de ecvidee, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 699/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, 

art. 836), textul „Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor 

şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor” se substituie 

cu textul „art. 28 din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”. 

 

29. Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate şi certificare 

animală la comerţul (importul şi exportul) cu bovine şi porcine, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 913/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 410-415, art. 1108), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1)  pe tot parcursul textului, cuvintele „operator din businessul alimentar”, 

la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operator din domeniul 

alimentar”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

2)  la punctul 24 subpunctul 3), textul „al Legii nr. 113/2012 cu privire la 

stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 

alimentelor,” se exclude; 

3) la punctul 30, textul „Legii nr. 113/2012 cu privire la stabilirea 

principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor,” 

se exclude. 

 

30. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 938/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor 

supuse controlului de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 398-399, art. 1044), cu 

modificările ulterioare, textul „art. 9 din Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea 

principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, art. 467),” se 

substituie cu textul „art. 21 alin. (1) din Legea nr. 306/2018 privind siguranța 

alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), 

cu modificările ulterioare,”. 

 

31. În clauza de adoptare a Hotărârii Guvernului nr. 1006/2018 cu privire la 

aprobarea metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru 
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controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor şi de PCB-uri care 

nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 416-422, art. 1116), textul „art. 9 alin. (9) din Legea 

nr. 78/2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431)” se substituie cu textul „art. 14 alin. (5) din 

Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120), cu modificările ulterioare,”. 

 

32. La punctul 3 subpunctul 2) din Hotărârea Guvernului nr. 1280/2018 

pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competenţă ale  

Agenţiei  Naţionale  pentru  Siguranţa  Alimentelor (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 38-47, art. 68), textul „art. 19 din Legea 

nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale 

legislaţiei privind siguranţa alimentelor” se substituie cu textul „art. 25 din Legea 

nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”. 

 

33. La poziția 35 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2019 cu 

privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului 

serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor 

la acestea (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 125), cu 

modificările ulterioare, textul „proiectelor de documente normativ-tehnice, 

standarde și instrucțiuni tehnologice” se substituie cu textul „documentelor 

tehnice, standardelor și instrucțiunilor tehnologice”, iar textul „Legea nr. 78/2004 

privind produsele alimentare și hotărârile Guvernului cu privire la aprobarea 

cerințelor tehnice referitoare la produsele alimentare” se substituie cu textul 

„Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor și reglementările din domeniul 

alimentar aprobate prin hotărâre de Guvern”. 

 

34. Hotărârea Guvernului nr. 8/2020 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi publică la importul 

şi plasarea pe piaţă a unor produse de origine animală (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2020, nr. 7-13, art. 13) se modifică după cum urmează: 

1) în clauza de adoptare, textul „al Legii nr. 113/2012 cu privire la stabilirea 

principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, art. 467), cu 

modificările ulterioare,” se substituie cu textul „al Legii nr. 306/2018 privind 

siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, 

art. 120), cu modificările ulterioare,”; 

2) la punctul 6 subpunctul 2) litera b) din Norma sanitar-veterinară, textul 

„art. 21 din Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare” se substituie cu textul 

„art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor”. 
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35. Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 1 și punctului 22 

subpunctul 2), care intră în vigoare la data de 20 mai 2021. 

 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

  



Nota informativa 
Is proiectul HotArtrii Guvernului cu privire la modificarea 

or hotartri ale Guvernului 
1. Denumirea autorultd 
Proiectul HotArlrii Guvemului Cu privire la modificarea unor hotArki ale 

Guvemului a fost elaborat de cane Ministerul Agriculturii, DezvoltArii Regionale 
Ai Mediului. 

2. Cowl//tile ce au Sous elaborarea proiectului i finalitdfile urns rile 
Proiectul Hotdri? ii Guvemului cu privire la modificarea unor hotAriri ale 

Guvemului, este elaborat In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 
306/2018 privind siguranta alimentelor Ai art.41 	alin.(3) lit.b) din Legea 
nr.279/2017 	privind 	informarea 	consumatorului 	cu 	privire 	la produsele 
alimentare. 

Prezentul proiect ajusteani Intr-un Air de acte normative referintele la 
Legea nr.113/2012 cu privire la stabilirea principiilor Ai a cerintelor generale ale 
legislatiei privind siguranta alimentelor Ai la Legea nr.78/2004 privind produsele 
alimentare. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate cu legIslatia Uniunii Europene 
Proiectul HotAririi Guvernului cu privire la modificarea unor hotariri ale 

Guvemului nu confine prevederi ale legislatiei Uniunii Europene. 
4. Principalele prevederi ale proiectului li evidenfierea elementelor noi 

Prezentul proiect are drept scop ajustarea prevederilor unor acte legislative 
ca urmare a aprobarii Legii nr.306/2018. 

Ca urmare a abrobarii Legii nr.306/2018 care la rindul sau prin art.34 
alin.(3) abroga Legea nr.78/2004 Ai la Legea nr.113/2012, este necesar de ajustat 
actele normative care fac referintA sau au ca temei legile abrogate. 

Deasemenea, modificArile operate In cadrul normativ national prin 
elaborarea proiectului in cauzA constau in referintele la prevederile HotArtirii 
Guvemului 	nr.996/2003 	despre aprobarea Normelor privind 	etichetarea 
produselor alimentare Ai Normelor privind etichetarea produselor chimice de 
menaj care au fost substituite respectiv prin referinta la Legea nr.279/2017 
privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. 

Atfel, modificArile operate prin prezentul proiect vizeazd unnAtoarele acte 
normative: FIG 1209/2008, HG 942/2008, HG 1208/2008, FIG 1408/2008, HG 
221/2009, HG 265/2009, HG 435/2010, HG 520/2010, HG 942/2010, HG 
1004/2010, HG 1112/2010, HG 1113/2010, HG 264/2011, HG 931/2011, HG 
208/2013, HG 806/2013, HG 938/2012, HG 698/2014, HG 711/2014, HG 
560/2015, HG 404/2016, HG 59/2017, HG 229/2017, HG 1085/2017, HG 
600/2018, HG 680/2018, HO 699/2018, HG 913/2018, HG 938/2018, HG 
1006/2018, HG 1280/2018, HG 90/2019, HG 8/2020. 

5. Fundamentarea economico-financiard 
Sub aspect fmanciar Ai economic implementarea proiectului de HotArfre de 

Guvem nu va necesita finantare din buget. 



6. Modul de incorporare a actului In cadrul normally In vigoare 
Ca urtnare a aprobarii proiectului prenotat vor fi ajustate prevederile a unui 

directA la reglementArile Legii nr.78/2004 sir de acte legislative care fac referinjA 
si a Legii nr.113/2012. 

7. Avizarea li consultarea public() a proiectului 
Intru respectarea articolului 9 al Legii nr.239/2008 privind transparenja in 

procesul decizional Anunjul de inijiere a elaborarii proiectului la data de 22 
septembrie 2020 a fost plasat pe pagina web: 

IS2://particip. t ov.mci/Droiectview.ohp?1=ro&idd=7760  

8. Constatdrile expertizei de compatibilitate 
Ca urmare a expertizei de compatibilitate realizate, din perspectiva 

compatibilitAjii cu legislafia europeanA in discujie se constatA CA proiectul 
national si-a atins finalitatea propusit. Deasemenea, potrivit obiecjiilor formulate 

Declarajiei de compatibilitate au fost redactate in compartimentul III al 
deficienjele privind clauza de armonizare. 

8. Constatdrile expertizei juridlce 
Proiectul a fost supus expertizei juridice conform art. 37 din Legea 

nr.100/2017, 	obiecjiile si recomandArile au fost luate in considerajie la 
defutitivarea proiectului. 

9.Alte expertize 
Prezentul proiect nu conjine prevederi ce reglementeazA activitatea de 

IntreprinzAtor reglementate de Loges nr.235/2006 Cu privire la principiile de baza 
de reglementare a activitiijii de intreprinzator. 

Minis tru Ion PERJU 
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