Modificat
HOTARÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la intensificarea activitatii
de protejare a consumatorilor
Nr.1297

din

27.11.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.147-149/1347 din 06.12.2001
* * *
Întru executarea
prevederilor
legilor
privind
protectia
consumatorilor nr.1453-XII din 25 mai 1993 (Monitor, 1993,nr. 10,
art.281),
privind asigurarea sanitaro-epidemiologica a
populatiei
nr.1513-XII din 16 iunie 1993 (Monitor, 1993,nr. 9, art.256), privind
activitatea veterinara nr.1538-XII din 23 iunie 1993 (Monitor, 1993,
nr.8, art.239), cu privire la standardizare nr. 590-XIII din 22
septembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.
11-12, art.116), cu privire la certificare nr.652-XIV din 28 octombrie
1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 12-13, art.62),
privind barierele tehnice în calea comertului nr. 866-XIV din 10 martie
2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr .65-67, art.462)
si în scopul asigurarii asistentei medicale a populatiei, protejarii
consumatorilor
autohtoni, precum si pentru armonizarea
masurilor
sanitare
interne cu cerintele internationale, Guvernul Republicii
Moldova HOTARASTE:
1. Se stabileste ca, începînd cu 1 iulie 2002:
livrarea pe piata
interna
a
produselor
supuse
certificarii
obligatorii, precum si fabricarea si comercializarea (inclusiv importul)
marfurilor, specificate în anexa nr.1, se admite doar în cazul cînd
agentul economic dispune de certificatele de conformitate, igienic,
veterinar si/sau fitosanitar, dupa caz, eliberate sau confirmate de
catre organele abilitate din Republica Moldova.
Documentele indicate nu sînt necesare pentru importul produselor si
marfurilor destinate consumului personal sau în familie;
Departamentul Vamal va efectua vamuirea marfurilor si produselor
importate, specificate în anexa nr.1, numai în cazul depozitarii
acestora în unitati autorizate în modul stabilit de legislatia în
vigoare, dupa prelevarea probelor si obtinerea certificatelor respective;
comercializarea produselor alimentare, cu exceptia legumelor si
fructelor în stare neprelucrata, se efectueaza numai de catre agentii
economici, dotati sanitar si tehnologic corespunzator profilului de
activitate,
autorizati sanitar si veterinar, dupa caz, asigurînd
evidenta circulatiei marfurilor;
importul animalelor, produselor si subproduselor de origine animala
si
furajelor poate fi efectuat din tarile membre ale Oficiului
International Epizootic, care asigura, în cazul survenirii unor situatii
epizootologice, garantiile stabilite prin tratative bilaterale între
autoritatile sanitare veterinare sau atestate de organismele sanitare
veterinare internationale ca recomandari epizootologice si verificarea
unitatilor respective în scopul agrearii lor pentru export de catre
Inspectoratul Veterinar de Stat;
personalul implicat
în
activitati de
importare,
prelucrare,
fabricare, depozitare, transportare si manipulare a produselor si
marfurilor cu risc sporit pentru sanatate trebuie sa fie în mod
obligatoriu instruit profesional, sanitar si sanitar veterinar si supus
examenelor medicale corespunzatoare;
agentilor economici,
care comercializeaza produse alcoolice si

articole din tutun, li se permite achizitionarea lor numai de la
producator sau de la depozitele angro specializate, care dispun de
licenta pentru acest gen de activitate;
se interzice
comercializarea
medicamentelor
nemarcate
în
conformitate cu legislatia în vigoare;
contractele privind importul produselor pentru comercializare pe
piata interna trebuie sa prevada în mod obligatoriu indici concreti de
calitate si inofensivitate pentru produsele respective sau referinte la
standardele si reglementarile sanitare si tehnice nationale, prin care
sînt stabilite cerinte obligatorii pentru produsul în cauza;
pîna la adoptarea deciziei privind încheierea contractelor pentru
livrarea în Republica Moldova a marfurilor, materialelor si articolelor
de completare din alte tari, agentii economici cu orice forma de
proprietate vor efectua, în modul stabilit, certificarea, inclusiv
igienica
a lor sau vor legaliza recunoasterea certificatului de
conformitate,
inclusiv igienic în cadrul Sistemului National
de
Certificare;
se interzice comercializarea produselor alimentare si industriale de
larg consum fara inscriptionarea, nemijlocit pe eticheta si ambalajul
marfii, a informatiei în limba de stat, conform standardelor nationale
SM 196:1999 "Produse alimentare. Informatie pentru consumator. Conditii
generale" si SM 197:1999 "Produse nealimentare. Informatie pentru
consumator. Conditii generale";
comercializarea marfurilor se efectueaza cu marcarea obligatorie de
catre producator, pe ambalaj, a datei fabricarii si a termenului de
valabilitate sau a duratei de valabilitate si a termenului-limita de
consum al produsului.
[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.876 din 14.07.03, în vigoare 25.07.03]
[Pct.1 modificat prin Hot. Guv. nr.894 din 09.07.2002]
[Pct.1 modificat prin Hot. Guv. nr.160 din 12.02.2002]
2. Producatorii, importatorii, vînzatorii de produse alimentare sînt
obligati
sa asigure controlul respectarii ciclului tehnologic de
productie al alimentelor si al materialelor în contact cu alimentele la
toate etapele circuitului alimentar. În acest scop, ei trebuie sa
asigure identificarea tuturor furnizorilor de materii prime, materiale
auxiliare, aditivi alimentari, materiale în contact cu alimentele,
alimente sau orice alte substante cu destinatia de a fi încorporate sau
susceptibile de a fi încorporate în produsele alimentare, materialele în
contact cu alimentele, precum si a unitatilor economice carora le-au
fost furnizate produsele acestora.
[Pct.2 introdus prin Hot.Guv. nr.876 din 14.07.03, în vigoare 25.07.03]
3. Departamentul Standardizare si Metrologie, Ministerul Sanatatii,
Ministerul
Agriculturii si Industriei Alimentare si Inspectoratul
Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitara va revizui în termen de
sase luni Lista marfurilor, fabricarea si comercializarea (inclusiv
importul)
carora
se permite doar în temeiul certificatului
de
conformitate,
igienic,
veterinar si/sau fitosanitar,
în
sensul
introducerii obligativitatii de a se indica în certificatele pentru
marfurile livrate pe piata Republicii Moldova (inclusiv cele importate)
standardele,
reglementarile
tehnice, reglementarile
sanitare
si
fitosanitare, normele veterinare, în baza carora va fi efectuata
evaluarea conformitatii pentru eliberarea certificatelor respective".
4. Se interzice:
importul produselor congelate: salamuri, parizere, crenvursti si
safalade, care nu corespund prevederilor GOST 23670-79 "Š®«? áë ? rA-ëA,
á®á¨áS¨ ¨ á r¤A«eS¨, l«A?cë ¬dá-ëA", declarat standard national pe
teritoriul Republicii Moldova;

comercializarea prin reteaua comerciala a produselor din carne si
mezelurilor fara marcarea fiecarei unitati de produs;
importul marfurilor din al caror termen de valabilitate a ramas mai
putin de doua treimi;
importul medicamentelor din al caror termen de valabilitate a ramas
mai putin de o treime, dar nu mai putin de 6 luni din termenul prevazut
de producator, inclusiv în cazul cînd acesta este prelungit de organele
competente ale statelor exportatoare;
importul animalelor, produselor si subproduselor de origine animala,
furajelor si a altor materii prime, care pot influenta starea de
sanatate a populatiei si a animalelor, fara a fi îndeplinite conditiile
sanitare veterinare, stabilite de Ministerul Agriculturii si Industriei
Alimentare;
importul produselor alimentare si materiilor prime cu termenul de
valabilitate sau garantie expirat.
[Pct.4(3) modificat prin Hot. Guv. nr.894 din 09.07.2002]
5. Se interzice, începînd cu 1 iulie 2002, aplicarea documentelor
normative de standardizare de categoria RST (standarde republicane) si
TU (prescriptii tehnice), care au fost elaborate pîna în anul 1991 de
fostele structuri unionale si republicane si nu sînt mentionate în Legea
cu privire la standardizare drept documente normative de standardizare.
[Pct.5(4) în redactia Hot. Guv. nr.894 din 09.07.2002]
[Pct.5(4) modificat prin Hot. Guv. nr.160 din 12.02.2002]
6. Se pune în
sarcina
Ministerului Afacerilor Interne
si
a
autoritatilor administrarii publice locale:
sa asigure împreuna cu organele abilitate confiscarea produselor cu
termen de valabilitate expirat cu utilizarea tehnica sau nimicirea lor
ulterioara, dupa caz;
sa elaboreze si sa adopte planuri teritoriale de masuri pentru
asigurarea
salubritatii
teritoriului si a locului de munca
si
inofensivitatii produselor si marfurilor destinate consumului uman si
pentru controlul asupra realizarii lor;
sa asigure prin intermediul organelor teritoriale de politie ordinea
publica în localitati, inclusiv prin interzicerea comertului neautorizat
cu produse alimentare (pe strazi, piete etc.).
7. Începînd cu 1 iulie 2002, produsele alcoolice si articolele din
tutun se vor comercializa numai în magazinele specializate, care au
conditii
de pastrare a produselor în conformitate cu
cerintele
standardelor si reglementarilor tehnice în vigoare.
[Pct.7(6) modificat prin Hot. Guv. nr.160 din 12.02.2002]
8. Se aproba, conform anexei nr.2, Planul de masuri pentru protectia
consumatorului.
9. Controlul asupra executarii prezentei hotarîri se pune în sarcina
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului
Agriculturii
si
Industriei
Alimentare,
Departamentului
Vamal,
Departamentului Standardizare si Metrologie si Inspectoratului Principal
de Stat pentru Carantina Fitosanitara, care vor informa trimestrial
Guvernul despre stadiul îndeplinirii ei.
10. Se abroga Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.364 din 28
aprilie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.42-44,
art.324).
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA
Contrasemnata:

Vasile TARLEV

Viceprim-ministru,
ministrul economiei

Andrei Cucu

Chisinau, 27 noiembrie 2001.
Nr. 1297.
Anexa nr.1
la Hotarîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1297 din 27 noiembrie 2001
Lista marfurilor,
fabricara si comercializarea (inclusiv importul) carora
se permite doar în temeiul certificatului de conformitate, igienic,
veterinar si/sau fitosanitar
0101
0102
0103
0104
0105
0106 00
0201
0202
0203
0204
0205 00
0206

0207
0208
0209 00

0210

0301
0302

0303
0304
0305
0305 10 000
0306

Cai, magari, catiri, asini, vii
Animale vii din specia bovina
Animale vii din specia porcina
Animale vii din specia ovina sau caprina
Galinacee, rate, giste, curcani si bibilici, vii, din
specii domestice
Alte animale vii
Carne de bovine, proaspata sau refrigerata
Carne de bovine congelata
Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata
Carne de ovine sau caprine proaspata, refrigerata sau
congelata
Carne de cal {cabalina}, magar, catir, asin, proaspata,
refrigerata sau congelata
Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine,
cai, magari, catiri, asini, proaspete, refrigerate sau
congelate
Carne si organe comestibile de pasari de la pozitia
nr.0105, proaspete, refrigerate sau congelate
Alta carne si organe comestibile, proaspete, refrigerate
sau congelate
Slanina fara carne slaba, grasime de porc si de pasare,
netopita nici altfel extrasa, proaspata, refrigerata,
congelata, sarata sau în saramura, uscata sau afumata
Carne si organe comestibile, sarate sau in saramura, uscate
sau afumate; faina si pudra comestibila de carne sau de
organe
Pesti vii
Peste proaspat sau refrigerat, cu exceptia fileului si
carnii de peste si altor preparate din peste de la pozitia
nr.0304
Peste congelat, exclusiv file si carne de peste de la
pozitia nr.0304
File de peste si carne de peste (chiar tocata), proaspata,
refrigerata sau congelata
Peste uscat, sarat sau in saramura; peste afumat, fiert sau
nefiert, inainte sau in timpul afumarii; fainuri, pudre si
pelete de peste pentru consum uman
- fainuri, pudre si pelete de peste pentru consum uman
Crustacee, in cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate,
congelate, uscate, sarate sau in saramura; crustacee in
cochilie, gatite prin fierbere in apa sau in vapori de apa,
chiar refrigerate, congelate, uscate, sarate sau in
saramura; fainuri, pudre si pelete de crustacee pentru

0307

0401
0402
0402 21
0403

0404

0405
0406
0407 00
0408

0409 00 000
0410 00 000
0501 00 000
0502
0503 00 000
0504 00 000

0505

0506

0507

0508 00 000

consum uman
Moluste, in cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate,
congelate, uscate, sarate sau in saramura; nevertebrate
acvatice, altele decit crustacee si moluste, vii,
proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sarate sau in
saramura; fainuri, pudre si pelete de nevertebrate
acvatice, altele decit crustacee, pentru consum uman
Lapte si smintina, neconcentrate, fara adaos de zahar sau
alti indulcitori (edulcoranti)
Lapte si smintina, concentrate sau cu adaos de zahar sau
alti indulcitori (edulcoranti)
- fara adaos de zahar sau alti indulcitori (edulcoranti)
Lapte batut, lapte prins si smintina, iaurt, chefir si
alte sorturi de lapte si smintina fermentate sau
acidulate, chiar concentrate, chiar cu adaos de zahar
sau de alti indulcitori (edulcoranti), cu sau fara
aditivi aromatizati, cu sau fara adaos de fructe, nuci
sau cacao
Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahar ori de alti
indulcitori (edulcoranti); produse din compusi naturali ai
laptelui, chiar cu adaos de zahar sau alti indulcitori
(edulcoranti), nedenumite si necuprinse in alta parte
Unt si alte substante grase provenite din lapte; paste
lactate pentru tartine
Brinzeturi si casuri
Oua de pasari, in coaja, proaspete, conservate sau
preparate
Oua de pasare, fara coaja si galbenusuri de ou proaspete,
uscate, preparate prin fierbere in apa sau in vapori de
apa, mulate, congelate sau altfel conservate, chiar cu
adaos de zahar sau indulcitori (edulcorati)
Miere naturala
Produse comestibile de origine animala, nedenumite si
necuprinse in alta parte
Par uman, neprelucrat, chiar spalat sau degresat; deseuri
de par uman
Par de porc sau de mistret; par de bursuc si alte sorturi
de par pentru perii; deseuri din aceste sorturi de par
Par de cal si deseuri din par de cal, aranjat sau nu sub
forma de patura (strat), cu sau fara suport
Intestine, vezici si stomacuri de animale (altele decit de
pesti), intregi sau parti din acestea, proaspete,
refrigerate sau congelate, sarate, in saramura, uscate sau
afumate
Piei de pasari si alte parti de pasari, acoperite cu pene
si puf, pene si parti de pene (cu marginile fasonate sau
nu) si puf, neprelucrate, cel mult spalate, dezinfectate
sau tratate in vederea conservarii; pudre si deseuri de
pene sau de parti de pene
Oase si coarne neprelucrate, degresate, prelucrate sumar
(dar nedecupate in forme), tratate cu acid sau degelatinate;
pudre si deseuri din acestea
Fildes, carapace de broasca testoasa, oase si fanoane de
balena si de alte mamifere acvatice, coarne, ramuri de
coarne de cerb, copite, unghii, gheare si ciocuri,
neprelucrate sau prelucrate sumar, dar nedecupate in
forme; pudre si deseuri din acestea
Corali si alte materiale similare, brute sau preparate
sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii si carapace de

0509 00
0510 00

0511

0601

0602
0603

0604

0701
0702 00
0703

0704

0705
0706

0707 00
0708
0709
0710
0711

0712
0713
0714

0714 20

moluste, crustacee sau de echinoderme si oase de sepii,
neprelucrate sau sumar prelucrate, dar nedecupate in forme,
pudre si deseuri din acestea
Bureti naturali de origine animala
Chihlimbar cenusiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride;
bila, uscata sau neuscata; glande si alte substante de
origine animala folosite la prepararea produselor
farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel
conservate provizoriu
Produse de origine animala, nedenumite sau neincluse in
alta parte; animale moarte de la Capitolele 01 sau 03,
improprii consumului uman
Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberoase, grife si
rizomi, in repaos vegetativ, in crestere sau in floare;
puieti, plante si radacini din varietatea cicoarei, altele
decit radacinile de la pozitia nr.1212
Alte plante vii (inclusiv radacinile acestora), butasi si
altoi; spori de ciuperci
Flori si boboci de flori, taiate pentru buchete sau
ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate
sau altfel preparate
Frunze, ramuri si alte parti de plante, fara flori si
boboci de flori, ierburi, muschi si licheni, pentru
buchete si ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite,
impregnate sau altfel preparate
Cartofi, in stare proaspata sau refrigerati
Tomate, in stare proaspata sau refrigerate
Ceapa, ceapa frantuzeasca (Allium ascalonicum), usturoi,
praz si alte legume aliacee, in stare proaspata sau
refrigerate
Varza, conopida, gulii, varza furajera si legume
comestibile similare din soiul Brassica, in stare
proaspata sau refrigerate
Salata verde (Lactuca sativa) si cicoare (Cichorium
spp.), in stare proaspata sau refrigerate
Morcovi, napi, sfecla rosie pentru salata, floare de cimp
galbena (barba caprei), telina, ridiche si radacinoase
comestibile similare, în stare proaspata sau refrigerate
Castraveti si castraveciori in stare proaspata sau
refrigerati
Legume cu pastai, curatate sau nu de pastai, proaspete
sau refrigerate
Alte legume in stare proaspata sau refrigerate
Legume, pregatite sau nu prin fierbere in apa sau in
aburi, congelate
Legume conservate provizoriu (de exemplu, cu bioxid de
sulf, in saramura, in apa sulfuroasa sau in alte solutii
de preconservare), dar improprii consumului alimentar in
aceasta stare
Legume uscate, intregi, taiate, felii, sfarimate sau
pulverizate, dar nepreparate altfel
Legume uscate cu pastai, curatate de pastai, chiar
decorticate sau sfarimate
Radacini de manioc, arorut, anghinare, napi, trufe, cartofi
dulci si radacini si tuberculi similare cu continut ridicat
in amidon sau in inulina, proaspete, refrigerate, congelate
sau uscate, intregi sau taiate in bucati sau aglomerate sub
forma de pelete; miez de sagotier
Cartofi dulci

0801
0802
0803 00
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811

0813

0901

0902
0904
0905 00 000
0906
0907 00 000
0908
0909
0910
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1101
1102
1103
1104

1105
1106

1107
1108

00 000
00
00 000

00
00

Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de cajou, proaspete
sau uscate, chiar fara coaja sau decorticate
Alte fructe cu coaja, proaspete sau uscate, chiar fara
coaja sau decorticate
Banane, proaspete sau uscate
Curmale, smochine, ananas, avocado, guava, mango si
mangustan, proaspete sau uscate
Citrice, proaspete sau uscate
Struguri, proaspeti sau uscati (stafide)
Pepeni (inclusiv pepeni verzi) si fructele arborelui de
pepene (Papaya), proaspete
Mere, pere si gutui, proaspete
Caise, cirese, piersici (inclusiv nectarine), prune si
porumbele, proaspete
Alte fructe, proaspete
Fructe, fierte sau nu in apa sau in vapori de apa,
congelate, chiar cu adaos de zahar sau alti indulcitori
(edulcoranti)
Fructe uscate, altele decit cele de la pozitiile nr.08010806; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coaja de
la prezentul capitol
Cafea, chiar prajita sau decofeinizata; coji si pelicule de
cafea; inlocuitori de cafea continind cafea in orice
propozitie
Ceai, chiar aromatizat
Piper din specia Piper; ardei din specia Capsicum sau
Pimenta, uscat, sfarimat sau macinat
Vanilie
Scortisoara si flori de scortisoara
Cuisoare (flori, fructe sau tulpini)
Nucsoara, condimente din coaja de nucsoara, cardamon
Seminte de anason, de badian, de marar, de coriandru, de
chimion, de chimen; bace de ienupar
Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, foi de dafin, condimente
de curry si alte mirodenii
Griu si meslin (amestec de griu cu secara in proportie de
doi la unu)
Secara
Orz
Ovaz
Porumb
Orez
Boabe de sorg
Hrisca, mei, seminte de Phalaris Canariensis; alte cereale
Faina de griu sau meslin
Faina de cereale, altele decit griu sau meslin
Crupe, grisuri si aglomerate sub forma de pelete din
cereale
Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu: decojite,
presate, fulgi, perlate, taiate sau zdrobite), cu exceptia
orezului de la pozitia nr.1006; germeni de cereale, înregi,
presati, fulgi sau zdrobti
Faina, gris, pudra, fulgi, granule si aglomerate sub forma
de pelete din cartofi
Fainuri, pudre si grisuri din legume uscate de la pozitia
nr.0713, din Sago sau din radacini sau tuberculi de la
pozitia nr.0714 si din produsele de la capitolul 08
Malt, prajit sau neprajit
Amidonuri; inulina

1109 00 000
1201 00
1202
1204 00 900
1205 00
1206 00
1207
1208
1209
1210
1211

1212

1213 00 000
1214

1301
1302

1401

1402

1403

1404
1501 00
1502 00
1503 00

1504
1505
1506 00 000

Gluten de griu, uscat sau neuscat
Boabe de soia, chiar sfarimate
Arahide, neprajite sau altfel preparate, chiar
decorticate sau sfarimate
Altele
Seminte de rapita, chiar sfarimate
Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate
Alte fructe si seminte oleaginoase, chiar sfarimate
Fainuri si grisuri din fructe si seminte oleaginoase,
altele decit cele de mustar
Seminte, fructe si spori, folosite pentru insamintat
Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar macinate,
sub forma de pudra sau pelete; lupulina
Plante si parti de plante, seminte si fructe din
speciile folosite in principal in parfumerie, medicina
sau ca insecticide, fungicide si in scopuri similare,
proaspete sau uscate, chiar taiate, sfarimate sau sub
forma de pudra
Boabe de roscove, alge, sfecla de zahar si trestie de
zahar, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate,
chiar macinate; simburi si miezuri de fructe si alte
produse vegetale (inclusiv radacini de cicoare
neprajite din varietatea Cichorium intybus sativum)
destinate in principal pentru consumul uman, nedenumite
si necuprinse in alta parte
Paie si baloturi de cereale brute, chiar tocate, macinate,
presate sau aglomerate sub forma de pelete
Nap, sfecla furajera, radacini furajere, fin, lucerna,
trifoi, sparceta, lupin, mazariche si alte produse furajere
similare, chiar aglomerate sub forma de pelete
Lac; gume, rasini, gume-rasini si oleorasini (de exemplu,
balsamuri) naturale
Seve si extracte vegetale; substante pectice, pectinati si
pectati; agar-agar si alte produse mucilaginoase si agenti
de marire a viscozitatii, chiar modificate, derivate din
produse vegetale
Materii vegetale folosite in principal la impletituri (de
exemplu: bambus, stuf, trestie, papura, rachita, rafie,
paie de cereale, albite sau vopsite si coaja de tei)
Materii vegetale folosite in principal pentru capitonat
sau umplut (de exemplu: capoc, fibre vegetale, iarba de
mare) chiar aranjate sub forma de patura cu/sau fara suport
din alte materiale
Materii vegetale folosite in principal pentru fabricarea
maturilor si periilor (de exemplu: sorg, pir si similare),
chiar sub forma de manunchiuri sau legaturi
Produse vegetale nedenumite si necuprinse in alta parte
Grasimi de porc (inclusiv untura topita) si grasimi de
pasare, altele decit cele de la pozitiile nr.0209 sau 1503
Grasimi de animale din specia bovina, ovina sau caprina,
altele decit cele de la pozitia nr.1503
Stearina, ulei de untura, oleostearina, oleomargarina, ulei
de seu, neemulsionate, neamestecate si nici altfel
preparate
Grasimi si uleiuri si fractiunile lor, de peste sau de
mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
Grasime de usuc si substante grase derivate din acesta,
inclusiv lanolina
Alte grasimi si uleiuri animale si fractiunile lor, chiar
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rafinate, dar nemodificate chimic
Ulei de soia si fractiunile lui, chiar rafinate, dar
nemodificate chimic
Ulei de arahide si fractiunile lui, chiar rafinate, dar
nemodificate chimic
Ulei de masline si fractiunile lui, chiar rafinate, dar
nemodificate chimic
Alte uleiuri si fractiunile lor, obtinute exclusiv din
masline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, inclusiv
amestecuri ale acestor uleiuri sau fractiuni cu uleuri
sau fractiuni de la pozitia nr.1509
Ulei de palmier si fractiunile lui, chiar rafinate, dar
nemodificate chimic
Uleiuri din seminte de floarea-soarelui, de sofran, de
bumbac si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate
chimic
Uleiuri din nuci de cocos (copra), de palmier sau de babasu
si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
Uleiuri de rapita sau de mustar si fractiunile lor, chiar
rafinate, dar nemodificate chimic
Alte grasimi si uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba)
si fractiunile lor, stabile, chiar rafinate, dar
nemodificate chimic
Grasimi si uleiuri animale sau vegetale si fractiunile lor,
hidrogenate total sau partial interesterificate,
reesterificate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel
Margarina; amestecuri sau preparate alimentare din grasimi
sau uleiuri animale sau vegetale sau din fractiuni de
diferite grasimi sau uleiuri prevazute la acest capitol,
altele decit grasimi si uleiuri alimentare sau decit
fractiunile acestora de la pozitia nr.1516
Grasimi si uleiuri animale sau vegetale si fractiunile
lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, polimerizate
prin caldura in vacuum sau gaz inert sau altfel modificate
chimic, exclusiv cele de la pozitia nr.1516; amestecuri sau
preparate nealimentare din grasimi si uleiuri animale sau
vegetale sau din fractiuni de diferite grasimi sau uleiuri
prevazute la acest capitol, nedenumite si neincluse in alta
parte
Cirnati, cirnaciori si produse similare din carne, organe
sau singe, preparate alimentare pe baza de aceste produse
Alte preparate sau conserve din carne, organe sau singe
Extracte si sucuri de carne, de pesti sau de crustacee, de
moluste sau de alte nevertebrate acvatice
Preparate sau conserve de peste; icre negre (caviar) si
inlocuitori preparati din icre de peste
Crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice, preparate
sau conservate
Zahar din trestie sau din sfecla de zahar si zaharoza pura
din punct de vedere chimic, in stare solida
Zahar
Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza si
fructoza (levuloza), pure din punct de vedere chimic in
stare solida; siropuri de zaharuri fara adaosuri de
substante aromatizante sau colorante; miere artificiala,
amestecata sau neamestecata cu miere naturala; zaharuri si
melase caramelizate
Produse zaharoase (inclusiv ciocolata alba), care nu contin
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cacao
Boabe de cacao intregi sau sparte, crude sau prajite
Coji de boabe de cacao, pelicule si alte resturi de cacao
Pasta de cacao, degresata sau nedegresata
Unt, grasimi si ulei de cacao
Pudra de cacao, fara adaos de zahar sau alti indulcitori
(edulcoranti)
Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao
Aluat alimentar chiar fiert, umplut (cu carne sau alte
substante) sau altfel preparat, ca de exemplu: spaghete,
macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, canelone;
cuscus preparat sau nepreparat
Tapioca si inlocuitori preparati din fecule, in forma de
fulgi, granule, tarite, boabe, cernute sau alte forme
similare
Produse pe baza de cereale obtinute prin expandare sau
prajire (corn flakes, de exemplu); cereale (altele decit
porumb) sub forma de graunte, fulgi sau alte graunte
preparate (cu exceptia fainii sau grisului), partial
prajite sau altfel preparate, nedenumite si necuprinse
in alta parte
Produse de brutarie, de patiserie si biscuiti chiar cu
cacao; hostii, casete goale pentru medicamente, vafe cu
capac, pasta uscata de faina, amidon sau de fecule in
foi si alte produse similare
Tomate preparate sau conservate altfel decit in otet sau
acid acetic
Ciuperci si trufe, preparate sau conservate altfel decit
in otet sau acid acetic
Alte legume preparate sau conservate altfel decit in otet
sau acid acetic, congelate, altele decit produsele de la
pozitia nr.2006
Alte legume preparate sau conservate altfel decit in otet
sau acid acetic, necongelate, altele decit produsele de
la pozitia nr.2006
Legume, fructe, simburi, coji de fructe si alte parti de
plante, preparate cu zahar (uscate, glasate sau
cristalizate)
Gemuri, dulceturi, jeleuri, marmelade, paste si piureuri
de fructe sau de simburi, obtinute prin fierbere, cu sau
fara adaos de zahar sau de alti indulcitori (edulcoranti)
Fructe, simburi si alte parti comestibile de plante,
altfel preparate sau conservate, cu sau fara adaos de
zahar sau de alti indulcitori (edulcoranti) sau de alcool,
nedenumite si necuprinse in alta parte
Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) si sucuri de
legume, nefermentate, fara adaos de alcool, cu sau fara
adaos de zahar sau de alti indulcitori (edulcoranti)
Extracte, esente si concentrate de cafea, de ceai sau de
mate si preparate avind la baza aceste produse sau avind la
baza cafea, ceai sau mate; cicoare prajita si alti
inlocuitori organici de cafea si extracte, esente si
concentrate din acestea
Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme
monocelulare moarte (cu exceptia vaccinurilor de la pozitia
nr.3002); prafuri de copt preparate
Sosuri si preparate pentru acestea; compozitii din
condimente si din produse de asezonare; faina de mustar si
mustar preparat
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Preparate pentru supe, ciorbe si bulionuri; supe, ciorbe
si bulionuri preparate; preparate alimentare din
compozitii omogenizate
Inghetate si alte forme de gheata comestibila cu sau fara
cacao
Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte
Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale si ape
gazoase care nu contin zahar sau alte produse de indulcit
(edulcoranti) sau substante aromatizante; gheata si zapada
Ape, inclusiv ape minerale si ape gazoase, care contin
zahar sau alte produse de indulcit (edulcoranti) sau
substante aromatizante si alte bauturi nealcoolice, cu
exceptia sucurilor de fructe sau de legume de la pozitia
nr.2009
Bere fabricata din malt
Vin din struguri proaspeti, inclusiv vinuri imbogatite cu
alcool; must din struguri, altul decit cel de la pozitia
nr.2009
Vermuturi si alte vinuri din struguri proaspeti, aromate cu
plante sau cu substante aromatizate
Alte bauturi fermentate (de exemplu, obtinute din suc de
pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de bauturi
fermentate, amestecuri de bauturi fermentate si bauturi
nealcoolice, nedenumite si necuprinse in alta parte
Alcool etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool, de
80 % din volum sau peste; alcool etilic si alte rachiuri,
denaturate, de orice concentratie
Alcool etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool
de 80% din volum; rachiuri, lichioruri si alte bauturi
spirtoase
Oteturi comestibile si inlocuitori de otet comestibili
obtinuti din acid acetic
Fainuri, prafuri si pelete din carne, organe, peste,
crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice,
improprii alimentatiei umane; jumari
Tarite, sparturi si alte reziduuri, aglomerate sau nu sub
forma de pelete, provenite din macinarea, presarea,
cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor
sau plantelor leguminoase
Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului si
reziduuri similare, pulpa de sfecla de zahar, resturi
rezultate din prelucrarea trestiei de zahar si alte
deseuri rezultate de la fabricarea zaharului, depuneri si
deseuri rezultate de la fabricarea berii sau de la
distilare, chiar aglomerate sub forma de pelete
Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau
aglomerate sub forma de pelete, rezultate din extractia
uleiului de soia
Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau
aglomerate sub forma de pelete, rezultate din extractia
uleiului de arahide
Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau
aglomerate sub forma de pelete, rezultate din extractia
grasimilor sau uleiurilor vegetale, altele decit cele de
la pozitia nr.2304 sau 2305
Zat si drojdie de vin; tartru brut
Materii vegetale si deseuri vegetale, reziduuri si produse
secundare vegetale, chiar aglomerate sub forma de pelete,
de tipul celor folosite in hrana animalelor, nedenumite si
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necuprinse in alta parte
Preparate de tipurile celor folosite pentru hrana
animalelor
Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri
Tigari de foi (inclusiv cele cu capete taiate), trabucuri si
tigarete, din tutun sau din inlocuitori de tutun
Alte tutunuri si inlocuitori de tutun, fabricate; tutunuri
Sare (inclusiv sare de masa si sare denaturata) si clorura
de sodiu pura, chiar sub forma de solutie apoasa sau cu
adaos agenti contra aglomerarii sau cu agenti asigurind o
buna fluiditate; apa de mare
Bentonit
Sulfat de bariu natural (baritina); carbonat de bariu
natural (witherit); chiar calcinati, cu exceptia oxidului
de bariu de la pozitia nr.2816
Ardezie, chiar degrosata sau simplu debitata cu ferastraul
sau prin alt procedeu, in blocuri sau in placi de forma
patrata sau dreptunghiulara
Marmura, travertin, ecausin si alte pietre calcaroase
pentru cioplit sau pentru constructii de o densitate
aparent egala sau mai mare de 2,5 si alabastru, chiar
degrosate sau simplu debitate cu ferastraul sau prin alt
procedeu, in blocuri sau in placi de forma patrata sau
dreptunghiulara
Granit, porfir, bazalt, gresie si alte pietre pentru
cioplit sau pentru constructii, chiar degrosate sau simplu
debitate, cu ferastraul sau prin alte procedee, in blocuri
sau placi de forma patrata sau dreptunghiulara
Ghips; anhidrit; ipsosuri chiar colorate, cu sau fara
cantitati mici de acceleratori sau incetinitori
Var
Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate,
asa-zise "clinker"), chiar colorate

Huile
Lignit, cu exceptia gagatului
Produse petroliere, obtinute din materiale bituminoase:
white-spirit, benzina speciala, bensina obisnuita, benzina
pentru avioane, combustibil reactiv, gaz lampant,
motorina, mazut, lubrifianti, ulei de motor, uleiuri
pentru compresoare, ulei de turbina, lichid hidraulic,
uleiuri izolante
Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase, destinate
utilizarii in calitate de carburant sau combustibil
Vaselina; parafina, ceara microcristalina de petrol, ceara
din praf de carbune, ozocherita, ceara de lignit, ceara de
turba, alta ceara minerala si produse similare obtinute
prin sinteza sau prin alte procedee, chiar colorate
- bitum de petrol
Amestecuri bituminoase pe baza de asfalt natural, de bitum
de petrol, de gudron mineral sau de smoala de gudron
natural
- acid clorhidric*
- acid sulfuric*
- acid nitric*
- acid ortofosforic*
- dioxid de carbon
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- soda caustica*
- hidroxid de potasiu*
000 - oxid si hidroxid de litiu*
000 - clorura de amoniu*
000 - clorura de calciu*
000 - sulfit de sodiu*
000 - sulfat de cupru*
500 - sulfat de fier*
900 - sulfat de amoniu*
Nitriti; nitrati
23 000 - fosfat de trisodiu*
10 000 - carbonat de amoniu comercial*
20 000 - carbonat disodic*
30 000 - hidrocarbonat de sodiu*
40 000 - corbonat de potasiu*
10 000 - sticla lichida*
Elemente chimice radioactive si izotopi radioactivi
(inclusiv elemente chimice si izotopi fisionabili sau
fertili) si compusii lor; amestecuri si reziduuri care
contin aceste produse
2847 00 000
- perozid de hidrogen*
2905 11 000
- glicerol*
2914 11 000
- acetona*
2915 21 000
- acid acetic*
-------------------------*Pentru vinzari cu amanuntul
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Sulfonamide
Provitamine si vitamine, naturale sau reproduse prin
sinteza (inclusiv concentratele naturale), ca si derivatele
lor folosite in principal ca vitamine, amestecate sau nu
intre ele, sau chiar in orice solventi
Hormoni, naturali sau reprodusi prin sinteza; derivatii lor
utilizati in principal ca hormoni; alti steroizi utilizati
in principal ca hormoni
Heterozide, naturale sau obtinute prin sinteza, sarurile,
eterii, esterii acestora si alti derivati
Alcaloizi vegetali, naturali sau reprodusi prin sinteza,
sarurile, eterii, esterii acestora si alti derivati
Zaharuri pure chimic, cu exceptia zaharozei, lactozei,
maltozei, glucozei si fructozei (levuloza); eteri si esteri
ai zaharurilor si sarurile acestora, altele decit
produsele de la pozitiile nr.2937, 2938 sau 2939
Alti compusi organici
Glande si alte organe pentru utilizari organoterapeutice,
uscate, chiar pulverizate; extracte pentru utilizari
organoterapeutice, de glande, de alte organe sau ale
secretiilor acestora; heparina si sarurile acesteia; alte
substante de origine umana sau animala preparate pentru
utilizari terapeutice sau profilactice, nedenumite si
necuprinse in alta parte
Singe uman; singe de animale preparat pentru utilizari
terapeutice, profilactice sau de diagnosticare; antiseruri,
alti constituenti ai singelui, produse imunologice
modificate, chiar obtinute pe cale biotehnologica;
vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (exclusiv
drojdiile) si produse similare
Medicamente (cu exceptia produselor de la pozitia nr.3002,
3005, sau 3006), constituite prin amestecarea produselor
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intre ele, preparate pentru utilizari terapeutice sau
profilactice, dar neprezentate sub forma de doze, nici
condition0ate pentru vinzarea cu amanuntul
Medicamente (cu exceptia produselor de la pozitia nr.3002,
3005 sau 3006) preparate din produse amestecate sau
neamestecate preparate pentru utilizari profilactice sau
terapeutice, ambalate pentru vinzarea cu amanuntul sau
prezentate sub forma de doze
Vata, tifon, bandaje si articole similare (pansamente,
plasture, cataplasme etc:) impregnate sau acoperite cu
substante farmaceutice sau conditionate pentru vinzarea cu
amanuntul in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau
veterinare
Preparate si articole farmaceutice mentionate la Nota 4 de
la prezentul capitol
Ingrasaminte de origine animala sau vegetala, amestecate
sau nu intre ele sau tratate chimic; ingrasaminte obtinute
prin amestecarea sau prin tratamentul chimic al produselor
de origine animala sau vegetala
Ingrasaminte minerale sau chimice azotate
Ingrasaminte minerale sau chimice, fosfatice
Ingrasaminte minerale sau chimice, potasice
Ingrasaminte minerale sau chimice care contin doua sau trei
elemente fertilizante: azot, fosfor si potasiu; alte
ingrasaminte; produsele specifice in prezentul capitol
prezentate sub forma de tablete sau forme similare, sau in
ambalaje avind o greutate bruta care sa nu depaseasca 10 kg
Pigmenti, opacifianti si culori preparate, compozitii
vitrifiabile, engobe, produse lichide pentru lustruit si
preparate similare, de felul celor folosite in industria
ceramica, a sticlei si a emailurilor; frita de sticla si
alta sticla sub forma de pulbere, granule, lamele sau fulgi
Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici sau de
polimeri naturali modificati, dispersati sau dizolvati
intr-un mediu neapos; solutii definite la Nota 4 a
prezentului capitol:
Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici sau de
polimeri naturali modificati, dispersati sau dizolvati
intr-un mediu apos
Alte lacuri si vopsele; pigmenti de apa preparati de genul
celor utilizati pentru finisarea pieilor
Sicativi preparati
Pigmenti (inclusiv pudre si fulgi metalici) dispersati in
mediu neapos, sub forma de lichid sau pasta, de tipul celor
utilizate pentru fabricarea vopselelor; folii metalice
pentru marcaj; culori si alte materiale colorante
prezentate in forme sau ambalaje pentru vinzarea cu
amanuntul
Culori pentru pictura artistica
- masticuri de vitrificare
Uleiuri esentiale
Amestecuri de substante odorizante si amestecuri (inclusiv
solutiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multora din
aceste substante, de tipul celor utilizate ca materii prime
in industrie; alte preparate pe baza de substante
odorifiante, de tipul celor utilizate la fabricarea
bauturilor
Parfumuri si ape de toaleta
Preparate de infrumusetare sau de machiaj si preparate
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pentru intretinerea pielii, altele decit medicamentele,
inclusiv preparate impotriva soarelui sau pentru bronzarea
pielii; preparate pentru manichiura si pedichiura
Preparate pentru ingrijirea parului
Preparate pentru igiena bucala sau dentara, inclusiv
pudrele si cremele dentare pentru facilitarea aderentei
protezelor dentare; fire utilizate pentru curatarea
spatiilor interdentare (fire dentare), ambalate pentru
vinzarea cu amanuntul
Preparate pentru preras, ras sau dupa ras, deodorante
corporale, preparate pentru baie, depilatoare, alte produse
de parfumerie sau de toaleta preparate si alte preparate
cosmetice, nedenumite si necuprinse in alta parte;
deodoranti pentru locuinte, preparate, chiar parfumate,
avind sau nu proprietati dezinfectante
Sapunuri; produse si preparate organice tensioactive
folosite ca sapun, sub forma de bare, bucati, forme sau
piese fasonate, chiar continind sapun; hirtie, vata, fetru
si materiale netesute, impregnate, imbracate sau acoperite
cu sapun sau detergent
Agenti organici de suprafata (altii decit sapunurile);
preparate tensioactive, preparate pentru spalat (inclusiv
preparate auxiliare pentru spalat) si preparate pentru
curatat, chiar continind sapun, altele decit cele de la
pozitia nr.3401
Preparate lubrifiante (inclusiv uleiuri pentru taiere,
preparate pentru degriparea suruburilor, preparate
antirugina sau anticorozive si preparate pentru demulare pe
baza de lubrifianti) si preparate de felul celor folosite
pentru tratarea cu uleiuri sau grasimi a textilelor,
pieilor, blanurilor sau altor materiale, cu exceptia
preparatelor continind 70% sau mai mult in greutate uleiuri
de petrol sau de minerale bituminoase cu rol de
constituenti de baza
Ceara artificiala si ceara preparata
Materiale de lustruit si creme, pentru incaltaminte,
parchet, caroserii, sticla sau metal, pasta si praf pentru
curatat si preparate similare (chiar sub forma de hirtie,
vata, fetru, materiale netesute, materiale plastice sau
cauciuc alveolar, impregnate, imbracate sau acoperite cu
astfel de preparate), excluzind cerurile de la pozitia
nr.3404
Luminari, candele si alte articole similare
Paste pentru modelat, inclusiv cele pentru jocuri de copii;
compozitii asa-zisa "ceara dentara", prezentate in seturi,
in ambalaje pentru vinzare cu amanuntul sau in plachete,
potcoave, batoane sau forme similare; alte compozitii
pentru stomatologie, pe baza de ipsos
Albumine (inclusiv concentratele de mai multe proteine din
zer, cu un continut de proteine din zer, mai mare de 80% in
substanta uscata), albuminati si alti derivati din albumine
Gelatine (inclusiv cele prezentate in foi de forma patrata
sau dreptunghiulara, chiar prelucrate la suprafata sau
colorate) si derivatii acestora; clei de peste; alte
cleiuri de origine animala, exclusiv clei de cazeina de la
pozitia nr.3501
Peptone si derivatii acestora; alte substante proteice si
derivatii acestora, nedenumite si neincluse in alta parte;
pulbere de piele tratata sau nu cu crom
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Dextrine, alte amidonuri si fecule modificate (amidonuri si
fecule pregelifiate sau esterificate); cleiuri pe baza de
amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau
fecule modificate
Cleiuri si alti adezivi preparati, nedenumiti si neinclusi
in alta parte; produse de orice fel, folosite ca adezivi
sau cleiuri, ambalate pentru vinzarea cu amanuntul ca
adezivi sau cleiuri, nedepasind o greutate neta de 1 kg
Enzime; enzime preparate nedenumite si necuprinse in alta
parte
Articole pentru focuri de artificii, petarde si alte
articole pirotehnice
Chibrituri
- carbuni activati
Insecticide, fungicide, produse antirozatoare, ierbicide,
inhibatori de germinare, regulatori de crestere pentru
plante, dezinfectanti si produse similare, prezentate sub
forme si ambalaje pentru vinzarea cu amanuntul sau ca
preparate, sau ca articole (de exemplu, panglici, mese sau
luminari sulfuroase si hirtie speciala contra mustelor)
Solventi si diluanti organici compusi nedenumiti si
necuprinsi in alta parte
Lichide pentru transmisii hidraulice
Preparate antigel si lichide preparate pentru degivrare
Medii de cultura preparate pentru dezvoltarea
microorganismelor
Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice tip de
suport si reactivi de diagnostic sau de laborator preparati,
chiar prezentati pe un suport, altii decît cei de la
pozitia nr.3002 sau 3006
- mortare si betoane, nerefractare
Polimeri de etilena, in forme primare
Polimeri de propilena sau de alte olefine, sub forme
primare
Polimeri de stiren, sub forme primare
Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine halogenate,
sub forme primare
Polimeri de acetat de vinil sau de alti esteri de vinil,
sub forme primare; alti polimeri de vinil sub forme
primare
Polimeri acrilici sub forme primare
Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice, sub forme
primare; policarbonati, rasini alchidice, poliesteri
alilici si alti poliesteri, sub forme primare
Poliamide sub forme primare
Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani, sub forme
primare
Rasini de petrol, rasini cumaron-indenice, politerpenice,
polisulfurice, polisulfonice si alte produse mentionate in
nota 3 la prezentul capitol, nedenumite si necuprinse in
alta parte, in forme primare
Polimeri naturali (de exemplu: acid alginic) si polimeri
naturali modificati (de exemplu: proteine intarite,
derivate chimice din cauciuc natural) sub forma primara,
nedenumite si necuprinse în alta parte
Deseuri, span, talas, bavuri, din materiale plastice
Monofilamente la care cea mai mare dimensiune in sectiune
transversala depaseste 1 mm (monofire), bare, bastoane si
profile, chiar prelucrate de suprafata, dar neprelucrate
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altfel, din materiale plastice
Tuburi, tevi si accesorii ale acestora (de exemplu,
imbinari, coturi, flanse), din materiale plastice
Invelitori din plastic pentru podele, chiar autoadezive, in
role sau in forma de dale, placi; invelitori din plastic
pentru pereti sau tavan definite in nota 9 la prezentul
capitol
Alte placi, foi, folii, benzi, panglici, pelicule si lame,
din materiale plastice nealveolare, neramforsate,
nestratificate, neasociate cu alte materiale, fara suport
Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame din
material plastic
Cazi de baie, cazi de dus, lavoare, bideuri, chiuvete,
scaune si capace pentru closete, rezervoare de apa si
articole similare pentru utilizari sanitare sau igienice,
din materiale plastice
Articole de transportare sau de ambalaj din materiale
plastice; busoane, dopuri, capace, capsule si alte
dispozitive de inchidere, din materiale plastice
Vesela, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic si
articole de igiena sau de toaleta, din materiale plastice
Articole pentru echiparea constructiilor, din material
plastic, nedenumite si necuprinse in alta parte
Alte articole din materiale plastice si articole din alte
materiale de la pozitia nr.3901-3914:
Cauciuc natural, balata, gutaperca, guayule, chicle si gume
naturale similare, sub forma primara sau in placi, foi sau
benzi
Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat din
uleiuri, sub forma primara sau sub forma de placi, foi sau
benzi; amestecuri de produse de la pozitia nr.4001 cu
produse din prezenta pozitie, sub forme primare sau sub
forma de placi, foi sau benzi
Cauciuc regenerat sub forme primare sau sub forma de placi,
foi sau benzi
Deseuri, resturi si bavuri de cauciuc neintarit, chiar
transformate in pulbere sau in granule
Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau sub
forma de placi, foi si benzi
Alte forme (de exemplu: baghete, tuburi si profile) si
articole din cauciuc nevulcanizat (de exemplu: discuri,
rondele, inele)
Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit, chiar
prevazute cu accesorii (de exemplu: legaturi, coturi si
racorduri)
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc
- anvelope resapate
Camere pentru anvelope, din cauciuc
Articole de igiena sau de farmacie (inclusiv tetine), din
cauciuc vulcanizat, neintarit, chiar cu parti din cauciuc
intarit
Imbracaminte si accesorii de imbracaminte (inclusiv manusi),
pentru orice scop, din cauciuc vulcanizat, neintarit,
pentru orice utilizare
Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit
Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete, sarate,
uscate, cenuserite, piclate sau altfel conservate, dar
netabacite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar
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depilate sau despicate (spaltuite)
Piei brute de ovine (proaspete sau sarate, uscate,
cenuserite, piclate sau altfel conservate, dar netabacite,
nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau
despicate (spaltuite), altele decit cele excluse prin nota
1 c) la prezentul capitol
Alte piei brute (proaspete sau sarate, uscate, cenuserite,
piclate sau altfel conservate dar netabacite,
nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau
despicate (spaltuite), altele decit cele excluse prin nota
1 b) sau 1 c) la prezentul capitol
Razaturi si alte deseuri de piei sau de piei preparate sau
de piei reconstituite neutilizabile pentru fabricarea
obiectelor din piele; praf, pulbere si faina de piele
Cufere, valize si geamantane, inclusiv casete de toaleta si
valize port-documente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru
ochelari, binocluri, aparate fotografice, aparate de filmat,
cutii pentru instrumente muzicale sau pentru arme si
recipiente similare; genti de voiaj, truse de toaleta,
rucsacuri, sacose, pungi, portofele, portmonee, port-harti,
cutii pentru tigari, pungi de tutun, truse de scule, saci
pentru articole de sport, cutii pentru sticle sau bijuterii,
cutii de pudra, casete pentru argintarie sau recipiente
similare, din piele naturala sau reconstituita, din folie
de materiale plastice, din materiale textile, din fibre
vulcanizate sau din carton, sau acoperite, in totalitate
sau in mare parte cu astfel de materiale sau hirtie
Articole de imbracaminte si accesorii de imbracaminte din
piele naturala sau reconstituita
Articole din piele naturala sau reconstituita de uz tehnic
Alte articole din piele naturala sau reconstituita
Articole din intestine, din vezici sau din tendoane
Blanuri tabacite sau apretate
Articole de imbracaminte, accesorii de imbracaminte si alte
articole din blana:
Blanuri artificiale si articole din blanuri artificiale
Lemn de foc, sub forma de trunchiuri, busteni, ramuri,
vreascuri sau sub forme similare, lemn sub forma de
aschii sau particule; rumegus, deseuri si resturi de lemn,
aglomerate sau nu sub forma de busteni, brichete, pelete
sau sub forme similare:
Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit
Lemn pentru cercuri de doage; prajini despicate; prajini,
tarusi si pari de lemn, ascutiti, netaiati longitudinal;
lemn simplu degrosat sau rotunjit, dar netorsionat,
necurbat, nici altfel prelucrat, pentru bastoane, umbrele,
minere de scule sau benzi de lemn si produse similare
Traverse de lemn pentru cai ferate sau similare
Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit,
chiar geluit, slefuit sau lipit prin imbinare dintata, de
o grosime care depaseste 6 mm
Lemn (inclusiv lamele si frize de parchet, neasamblate)
fasonat (sub forma de pene de uluc, faltuit, nutuit,
rindeluit, cantuit, fasonat sau similare), in lungimea
uneia sau mai multor fete sau muchii, chiar geluite,
slefuite sau lipite prin imbinare dintata
Panouri fibroaglomerate si panouri similare din lemn sau
din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rasini
sau alti lianti organici
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Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase,
chiar aglomerate cu rasini sau alti lianti organici
Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat similar
Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau
pentru obiecte similare
Lazi, ladite, cosuri, bidoane, cilindri si ambalaje
similare din lemn; tamburi din lemn pentru cabluri;
palete simple, box-paleti si alte platforme de incarcare
din lemn; grilaje din lemn pentru palete
Butoaie de vin, cuve, putine si alte produse de dogarie si
partile lor din lemn, inclusiv lemn pentru doage
Lucrari de timplarie si piese de sarpanta pentru
constructii, inclusiv panouri celulare, panouri pentru
parchete, sindrile si jgheaburi din lemn
Articole din lemn, pentru sufragerie sau bucatarie
Alte articole din lemn
Pluta naturala bruta sau simplu preparata; deseuri din
pluta; pluta concasata, granulata sau pulverizata
Pluta naturala, decojita sau simplu cioplita, in cuburi,
placi, foi sau benzi de forma patrata sau dreptunghiulara
(inclusiv ebose cu muchii directoare pentru dopuri)
Articole din pluta naturala
Pluta aglomerata (cu sau fara liant) si articole din pluta
aglomerata
Impletituri si articole similare din materiale ce pot fi
impletite, chiar asamblate in benzi; materiale de impletit,
impletituri si articole similare din materiale de impletit,
tesute sau asezate paralel, finisate sau nu (de exemplu,
rogojini, stergatoare si impletituri de nuiele)
Hirtii sau cartoane reciclabile (maculatura si deseuri)
Hirtie de ziar, in rulouri sau in foi
Hirtii si cartoane, nestratificate, neacoperite, de tipul
celor utilizate pentru scris, tiparit sau pentru alte
scopuri grafice si hirtii si cartoane pentru cartele sau
benzi de perforat, in rulouri sau coli, altele decit
hirtia de la pozitia nr.4801 sau 4803; hirtii si
cartoane sub forma de foi sau coli fabricate manual
Hirtii de tipul celor utilizate pentru hirtie igienica,
pentru servetele de demachiat, de stere miinile, pentru
servetele sau hirtii similare pentru utilizari casnice, de
igiena sau de toaleta, vata de celuloza si pinza de fibre
celulozice, chiar creponate, incretite, gofrate, stantate,
perforate, colorate la suprafata, decorate la suprafata sau
imprimate, in rulouri sau in coli
Alte hirtii si cartoane, nestratificate si neacoperite,
in rulouri sau in foi, care nu au fost supuse unor
tratamente sau procese complementare, altele decit cele
stipulate la nota 2 la prezentul capitol
Hirtii si cartoane sulfurizate, hirtii rezistente la
grasimi, hirtie calc si hirtii glazurate, satinate
transparente sau translucide, in rulouri sau in foi
Hirtii si cartoane, ondulate (chiar acoperite prin lipire),
creponate, incretite, gofrate, stantate sau perforate, in
rulouri sau foi, altele decit cele de la pozitia nr.4803:
Hirtii carbon, hirtii asa-zise "autocopiante" si alte
hirtii copiative (inclusiv hirtii stratificate, acoperite
sau impregnate pentru tapetat, hirtie stencil sau placi
offset), chiar imprimate, in rulouri sau in foi
Hirtii si cartoane acoperite cu caolin sau cu alte
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substante anorganice pe cel putin o fata, cu sau fara
lianti, cu exceptia altor acoperiri sau stratificari, chiar
colorate la suprafata, decorate la suprafata sau imprimate,
in rulouri sau in foi
Hirtii, cartoane, vata de celuloza si pinza din fibre de
celuloza, stratificate, acoperite, impregnate, colorate la
suprafata, decorate sau imprimate la suprafata, in rulouri
sau foi, altele decit produsele de tipul celor descrise la
pozitiile nr.4803, 4809 sau 4810:
Blocuri filtrante si placi filtrante, din pasta de hirtie
Hirtii de tigarete, chiar taiate in forme, in colite sau in
tuburi
Hirtii tapet si hirtii similare pentru acoperit peretii;
transperante din hirtii pentru ferestre
Materiale de acoperit parchet pe suport de hirtii sau de
carton, chiar decupate
Hirtii carbon, hirtii asa-zise "autocopiante" si alte
hirtii pentru multiplicat (altele decit cele de la pozitia
nr.4809), hirtie stencil si placi offset, din hirtie,
chiar ambalate in cutii
Plicuri, carti postale, vederi, carti postale neilustrate
si pentru corespondenta, din hirtie sau carton; cutii,
mape si articole similare, din hirtie sau carton; continind
un set de articole de corespondenta
Hirtii de tipul celor utilizate pentru hirtie igienica si
pentru hirtii similare, vata de celuloza sau servetele din
fibre de celuloza, de tipul celor utilizate domestic sau
sanitar, in rulouri de o latime care sa nu depaseasca 36
cm, sau taiate in forme; batiste, servetele demachiante,
prosoape, servetele si fete de masa, scutece, servetele si
tampoane igienice, lenjerie de pat si articole similare de
utilizare domestica, de toaleta sau sanitara, imbracaminte
si accesorii de imbracaminte, din pasta de hirtie, hirtie,
vata de celuloza sau tesaturi din fibre de celuloza
Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie,
carton, vata de celuloza sau pinza din fibre de celuloza;
obiecte din carton pentru birou, pentru magazine si
similare
- cutii din hirtie sau carton ondulat
Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi,
de chitante), agende, blocnotesuri, blocuri de hirtie
pentru scrisori si lucrari similare, caiete, mape,
clasoare (cu foi detasabile sau altele), coperti pentru
dosare sau alte articole scolare, de birou sau de
papetarie, inclusiv topuri de hirtii si carnete diverse,
chiar cu foi de hirtie carbon, din hirtie sau din carton;
albume pentru esantioane sau pentru colectii si coperti
pentru carti, din hirtie sau carton
- carton si hirtie filtru
Albume sau carti cu ilustratii si albume de desenat sau de
colorat, pentru copii
Tesaturi de matase sau din deseuri de matase
Lina necardata, nepieptanata
Fire de par fin sau grosier de animale, necardat si
nepieptanat
Deseuri de lina sau de par fin sau grosier de animale,
inclusiv deseuri de fire, cu exceptia deseurilor scamosate
Tesaturi din lina
Tesaturi din lina pieptanata sau din par fin de animale,
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pieptanat
Tesaturi din par grosier de animale sau din par de cal
Bumbac, necardat, nepieptanat
Deseuri de bumbac (inclusiv deseuri de fire de bumbac si
deseuri scamosate)
Bumbac, cardat sau pieptanat
Tesaturi din bumbac, cu un continut de bumbac de cel
putin 85% din greutate, cintarind nu mai mult de 200 g/m2
Tesaturi din bumbac, cu un continut de bumbac de cel putin
85% din greutate, cintarind mai mult de 200 g/m2
Tesaturi din bumbac, cu un continut de bumbac mai mic de
85% din greutate, in amestec in principal sau numai cu
fibre sintetice sau artificiale, cintarind nu mai mult de
200 g/m2
Tesaturi din bumbac, cu un continut de bumbac mai mic de
85% din greutate, in amestec in principal sau numai cu
fibre sintetice sau artificiale, cintarind mai mult de 200
g/m2
Alte tesaturi din bumbac
In brut sau prelucrat dar netors; cilti si deseuri de in
(inclusiv deseuri de fire si deseuri scamosate)
Cinepa (Cannabis sativa L.), bruta sau prelucrata dar
netoarsa; cilti sau deseuri de cinepa (inclusiv deseuri de
fire si deseuri scamosate)
Iuta si alte fibre textile liberiene (cu exceptia inului,
cinepii si ramiei), brute sau prelucrate, dar netoarse;
cilti sau deseuri din aceste fibre (inclusiv deseuri de
fire si deseuri scamosate)
Sisal si alte fibre textile din genul "Agave", brute sau
prelucrate, dar netoarse; cilti si deseuri din aceste fibre
(inclusiv deseuri de fire si deseuri scamosate)
Fibre de cocos, de abaca (cinepa de Manila sau "Musa
textilis Nee"), de ramie sau alte fibre textile vegetale
nedenumite si necuprinse in alta parte, brute sau
prelucrate, dar netoarse; cilti si deseuri din aceste
fibre (inclusiv deseuri de fire si deseuri scamosate)
Fire de in
Fire de iuta sau din alte fibre textile liberiene de la
pozitia nr.5303
Fire din alte fibre textile vegetale; fire de hirtie
Tesaturi de in
Tesaturi de iuta sau din alte fibre textile liberiene de la
pozitia nr.5303
Tesaturi din alte fibre textile vegetale; tesaturi din fire
de hirtie
Tesaturi din fire de filamente sintetice, inclusiv
tesaturile obtinute din materiile de la pozitia nr.5404
Tesaturi din fire de filamente artificiale, inclusiv
tesaturile obtinute din materiile de la pozitia nr.5405
Tesaturi din fire de filamente sintetice sau artificiale
Tesaturi din fibre sintetice discontinue, cu un continut de
mai putin de 85% din greutate de astfel de fibre, combinate
in principal sau numai cu bumbac, cu o greutate care sa nu
depaseasca 170 g/m2
Tesaturi din fibre sintetice discontinue cu un continut de
mai putin de 85% din greutate de astfel de fibre,
amestecate in principal sau numai cu bumbac, cu o greutate
de peste 170 g/m2
Alte tesaturi din fibre sintetice discontinue
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Tesaturi din fibre artificiale discontinue
Vata din materiale textile si articole din aceasta; fibre
textile de o lungime care sa nu depaseasca 5 mm (tunsuri
de pe postavuri), noduri si nopeuri (butoni) din materiale
textile
Articole netesute, chiar impregnate, acoperite sau
stratificate
Articole din fire, din benzi sau din forme similare de la
pozitiile nr.5404 sau 5405, sfori, corzi sau fringhii,
nedenumite si necuprinse in alta parte
Covoare din materiale textile, cu fire innodate sau
infasurate, chiar confectionate
Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale
textile, tesute, fara smocuri sau suvite, chiar
confectionate, inclusiv covoare asa-zise "Kelim", "Sumak",
"Karaman" si covoare similare tesute de mina
Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale
textile, cu smocuri, chiar confectionate
Covoare si acoperitoare de podea, din pisla (fetru), fara
smocuri sau suvite, chiar confectionate
Catifea si plus tesute si tesaturi de janilie
Tesaturi buclate de tipul "eponge", altele decit articolele
de la pozitia nr.5806; tesaturi textile buclate, altele
decit produsele de la pozitia nr.5703
Panglici, altele decit articolele de la pozitia nr.5807;
panglici fara batatura, din fire sau fibre paralelizate si
lipite (bolduc)
Tesaturi din fire metalice si tesaturi din fire metalizate
de la pozitia nr.5605, de tipul celor utilizate pentru
imbracaminte, mobilier sau pentru utilizari similare,
nedenumite si necuprinse in alta parte
Produse textile in bucati, constituite dintr-unul sau din
mai multe straturi de materiale textile asociate cu un
material de umplutura, tighelite, capitonate sau altfel
compartimentate, altele decit broderiile de la pozitia
nr.5810
Tesaturi acoperite cu clei sau cu substante amilacee, de
tipul celor folosite pentru legatorie, cartonaje, materiale
de izolare sau pentru alte scopuri similare; pinze de
copiat sau transparente pentru desen; pinze preparate
pentru pictura; vatir si tesaturi similare pentru
confectionarea palariilor
Tesatura cord pentru anvelope din fire de mare rezistenta
din nailon sau din alte poliamide, poliester sau matase
artificiala
Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate cu
material plastic sau stratificate cu material plastic,
altele decit cele de la pozitia nr.5902
Linoleum, chiar decupat; acoperitoare de podea constind
dintr-un strat aplicat pe un suport textil, chiar decupate
Tapete din materiale textile
Tesaturi cauciucate, altele decit cele de la pozitia
nr.5902
Alte tesaturi impregnate, invelite sau acoperite; pinze
pictate pentru decoruri de teatru, decoruri de atelier sau
pentru utilizari similare
Furtunuri pentru pompe si furtunuri similare din materiale
textile, cu sau fara armaturi sau accesorii din alte
materiale
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Curele de transport sau de transmisie din materiale
textile, chiar ramforsate cu metal sau cu alte materiale
Produse si articole textile pentru utilizari tehnice,
specificate in nota 7 la prezentul capitol
Catifea, plus, inclusiv materiale asa-zise cu "par lung"
si materiale buclate, tricotate sau crosetate
Alte materiale tricotate sau crosetate

Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane (inclusiv
jachete pentru schi) si articole similare, tricotate sau
crosetate, pentru barbati sau pentru baieti, cu exceptia
articolelor de la pozitia nr.6103
Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, salopete
cu bretele, pantaloni scurti, sorturi (altele decit pentru
baie), tricotate sau crosetate, pentru barbati si baieti
Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, fustepantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti
si sorturi (altele decit pentru baie), tricotate sau
crosetate, pentru femei sau fete
Camasi si bluze, tricotate sau crosetate pentru barbati si
baieti
Bluze si camasi, tricotate sau crosetate, pentru femei sau
pentru fete
Chiloti, indispensabili, camasi de noapte, pijamale, halate
de baie, capoate si articole similare, tricotate sau
crosetate, pentru barbati sau baieti
Combinezoane, jupoane, furouri, slipuri si chiloti, camasi
de noapte, pijamale, capoate, halate de baie, neglijeuri si
articole similare, tricotate sau crosetate, pentru femei
sau pentru fete
Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate
Jerseuri, pulovere, jachete, veste si articole similare
tricotate sau crosetate
Imbracaminte si accesorii de imbracaminte, tricotate sau
crosetate, pentru copii mici
Treninguri, costume de schi si de baie, tricotate sau
crosetate
Imbracaminte confectionata din materiale tricotate sau
crosetate de la pozitiile nr.5903, 5906 sau 5907
Alte articole de imbracaminte, tricotate sau crosetate
Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, sosete si alte articole
similare, inclusiv ciorapi pentru varice si incaltaminte
fara talpa aplicata, tricotate sau crosetate
Manusi, manusi trei sferturi, manusi cu un deget, tricotate
sau crosetate
Alte accesorii confectionate, de imbracaminte, tricotate
sau crosetate; parti de imbracaminte sau de accesorii de
imbracaminte, tricotate sau crosetate
Paltoane, canadiene, pelerine (impermeabile), hanorace,
bluzoane si articole similare, pentru barbati sau baieti,
cu exceptia articolelor de la pozitia nr.6203
Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane si
articole similare, pentru femei sau fete, cu exceptia
articolelor de la pozitia nr.6204
Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, salopete
cu bretele, pantaloni scurti si sorturi (altele decit
pentru baie), pentru barbati sau baieti
Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, fuste-
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pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurti,
sorturi (altele decit pentru baie), pentru femei si fete
Bluze de corp si maiouri, chiloti, indispensabili, slipuri,
camasi de noapte, pijamale, halate de baie, capoate sau
halate de casa si articole similare, pentru barbati sau
pentru baieti
Bluze de corp si camasi de zi, chiloti, combinezoane,
jupoane, camasi de noapte, pijamale, neglijeuri, capoate,
halate, halate de baie si articole similare, pentru femei
sau fete
Imbracaminte confectionata din materialele de la pozitiile
nr.5602, 5603, 5903, 5906 sau 5907
Imbracaminte de sport (treninguri), combinezoane si costume
de schi, costume de baie; alte obiecte de imbracaminte
Sutiene, briuri, corsete, bretele, cingatori, jartiere si
articole similare si parti ale acestora, chiar tricotate
sau crosetate
Saluri, esarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete si
articole similare
Cravate, papioane si fulare-cravata
Alte accesorii de imbracaminte confectionate; parti de
imbracaminte sau de accesorii de imbracaminte, altele decit
cele de la pozitia nr.6212
Paturi si cuverturi
Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie
Perdele, draperii si storuri de interior; garnituri si
draperii de pat
Alte articole pentru mobilier, exclusiv cele de la pozitia
nr.9404
Saci si sacose, pentru ambalat marfuri
Alte articole confectionate, inclusiv tipare sau modele de
imbracaminte
Incaltaminte etansa cu talpi exterioare si fete din cauciuc
sau din material plastic, fetele nefiind aplicate la
talpile exterioare nici prin coasere, cuie, suruburi sau
dispozitive similare, nici formate din diferite parti
asamblate prin procedee similare
Alta incaltaminte cu talpi exterioare si fete din cauciuc
sau din material plastic
Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc, material
plastic, piele naturala sau reconstituita si cu fete din
piele naturala
Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc, material
plastic, piele naturala sau reconstituita si cu fete din
materiale textile
Alta incaltaminte
Forme (calote) si capisoane din fetru, neformate si fara
boruri, calote drepte si cilindri din fetru, pentru palarii
Calote, impletite (plisate) sau din benzi asamblate din
orice materiale, neformate si fara boruri, necaptusite si
neimpodobite
Palarii si alte articole similare din fetru, confectionate
din calotele si capisoanele prevazute la pozitia nr.6501,
chiar captusite sau impodobite
Palarii si alte articole de acoperit capul, impletite
(plisate) sau din benzi asamblate din orice materiale,
chiar captusite sau impodobite
Palarii si alte articole similare, tricotate sau crosetate
sau confectionate din dantela, din fetru sau din alte
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produse textile, din bucati (dar nu din benzi), chiar
captusite sau impodobite; plase si fileuri pentru par din
orice material, chiar impodobit
Alte palarii si obiecte pentru acoperit capul, chiar
captusite sau impodobite
Peruci, barbi, sprincene, gene, mese si articole similare
din par uman, din par de animale sau din materiale textile;
articole din par uman nedenumite si necuprinse in alta
parte
Ardezie naturala prelucrata si articole din ardezie naturala
sau aglomerata (ardezina)
Pietre de moara si articole similare, fara cadru, pentru
macinat, defibrat, concasat, polizat (roci abrazive),
ascutit, rectificat sau netezit, taiat si parti ale
acestora, din pietre naturale, din abrazive naturale sau
artificiale aglomerate, din ceramica
Lucrari din ciment, din beton sau din pietre artificiale,
chiar armate
Lucrari din azbociment, celulozociment sau similare
Azbest prelucrat din fibre; amestecuri pe baza de azbest
sau pe baza de azbest si carbonat de magneziu; articole
din aceste amestecuri sau din azbest (de exemplu: fire,
tesaturi, haine, palarii, incaltaminte, rosturi), chiar
armate, altele decit cele de la pozitiile nr.6811 sau 6813
Garnituri de frecare si articole similare (de exemplu,
placi, rulouri, benzi, segmenti, discuri, saibe, membrane),
nemontate, pentru frine, pentru ambreiaje sau pentru toate
organele supuse frecarii, pe baza de azbest, de alte
substante minerale sau de celuloza sau necombinat cu
textile sau cu alte materiale
Caramizi, blocuri, dale, placi si alte produse ceramice din
pulberi silicioase fosile (de exemplu: kiselgur, tripolit,
diatomit) sau din paminturi silicioase similare
Caramizi, dale, placi si produse similare pentru
constructii, din ceramica, refractare, altele decit cele
din pulberi silicioase fosile sau din paminturi silicioase
similare
Alte articole ceramice refractare (de ex: retorte, creuzete,
mufle, mustiucuri, tampoane, suporturi, cupe, tuburi, tevi,
teci, baghete etc.), altele decit cele din pulberi
silicioase fosile sau din paminturi silicioase similare
Aparate si articole din ceramica si portelan pentru
utilizari chimice, de laborator sau pentru alte scopuri
tehnice; jgheaburi, trocuri si recipiente similare din
ceramica pentru gospodaria rurala; ulcioare si alte
recipiente similare din ceramica pentru transport si
ambalaj de marfuri
Chiuvete, lavoare, suporti de lavoare, cazi de baie,
bideuri, vase de closet, rezervoare de apa pentru closet,
pisoare si aparate similare din ceramica si portelan,
pentru uz sanitar
Vesela, alte articole de menaj sau de uz gospodaresc si
articole de igiena sau de toaleta, din portelan
Alte articole din ceramica si portelan
Geam (sticla flotata si sticla slefuita sau polizata pe una
sau doua fete) in foi sau in placi
Sticla securit, constind din sticla calita sau din sticla
stratificata
Damigene, sticle, baloane, borcane, cani, ambalaje
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tubulare, fiole si alte recipiente, din sticla folosite
pentru transport sau pentru ambalare; borcane din sticla
pentru conserve; dopuri, capace si alte dispozitive de
inchidere, din sticla
Obiecte din sticla pentru servicii de masa, pentru
bucatarie, toaleta, birou, pentru decorarea apartamentelor
sau pentru utilizari similare, altele decit cele de la
pozitiile nr.7010 sau 7018
Sticla pentru ceasornicarie si sticla similara, sticla
pentru industria optica sau medicala, bombata, curbata,
scobita sau similare, neprelucrata optic; sfere scobite
si segmenti din acestea, pentru fabricarea acestor obiecte
din sticla
Sticlarie de laborator, sanitara sau farmaceutica, chiar
gradata sau calibrata
Fibre de sticla (inclusiv vata de sticla) si articole din
aceste materiale (de exemplu: fire, tesaturi)
Tevi, tuburi si profile tubulare, din fonta
Tevi, conducte si profile tubulare, fara sudura, din fier
sau din otel
Alte conducte si tevi (de exemplu, sudate sau nituite),
cu sectiunile interioare si exterioare circulare, cu
diametrul exterior de peste 406,4 mm, din fier sau din otel
Alte tevi, conducte si profile tubulare (de exemplu, sudate,
nituite sau similar asamblate), din fier sau din otel
Fitinguri (de exemplu: racorduri, coturi, bucse) din fonta,
fier sau otel
Constructii si parti de constructii (de exemplu, poduri si
elemente de poduri, portiecluze, turnuri, piloni, stilpi,
coloane, sarpante, acoperisuri, usi, ferestre si tocurile
lor, pervaze si praguri, obloane, balustrade) din fonta,
fier sau otel, cu exceptia constructiilor prefabricate de
la pozitia nr.9406; tabla, bare, profile, tevi si produse
similare, din fier sau otel, pregatite in vederea folosirii
lor in constructii
Rezervoare, tancuri, cazi si recipiente similare pentru
orice fel de materii (cu exceptia gazelor comprimate sau
lichefiate) din fonta, fier sau otel, cu o capacitate de
peste 300 l, fara dispozitive mecanice sau termice, chiar
captusite sau izolate termic
Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii metalice si recipiente
similare, pentru orice fel de materii (cu exceptia gazelor
comprimate sau lichefiate), din fonta, fier sau otel, cu o
capacitate care sa nu depaseasca 300 l, fara dispozitive
mecanice sau termice, chiar captusite sau izolate termic
Recipiente pentru gaze comprimate sau lichefiate, din
fieroase
Aragaze, alt utilaj casnic cu gaze
Radiatoare pentru încalzire centrala, neelectrice, si parti
ale acestora, din fonta, fier sau otel; generatoare si
distribuitoare de aer cald inclusiv cele care pot functiona
si ca distribuitoare de aer rece sau conditionat), cu
incalzire neelectrica, prevazute cu un ventilator sau cu o
sulfanta cu motor, precum si partile lor, din fonta, fier
sau otel
Articole de menaj si de uz gospodaresc si parti ale
acestora, din fonta, fier sau otel; sirma de parchet din
fier sau otel; bureti, spalatori de vase, manusi si
articole similare pentru curatat, lustruit sau utilizari
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asemanatoare, din fier sau otel
Articole de igiena sau de toaleta si parti ale acestora,
din fonta, fier sau otel
Alte articole turnate din fonta, fier sau otel
Alte articole din fier sau din otel
Articole de menaj sau de uz gospodaresc, articole de igiena,
de toaleta si parti pentru acestea, din cupru; bureti de
sirma, spalatori de vase, manusi si articole similare
pentru curatat, lustruit sau pentru utilizari similare, din
cupru
Tuburi, tevi si fitinguri de tevarie (de exemplu: racorduri,
coturi, flanse), din nichel
Tuburi si tevi din aluminiu
Accesorii de tevarie din aluminiu (de exemplu: racorduri,
coturi, flanse, bride)
Constructii si parti de constructii (de exemplu: poduri si
elemente de poduri, turnuri, piloni, stilpi, coloane,
sarpante, acoperisuri, usi, ferestre si cadrele lor,
pervaze si praguri de usi, balustrade) din aluminiu, cu
exceptia constructiilor prefabricate de la pozitia nr.9406;
tabla, bare, profile, tuburi si produse similare, din
aluminiu, pregatite in vederea utilizarii lor in
constructii
Rezervoare, cisterne, cazi si recipiente similare folosite
pentru orice materiale (cu exceptia gazelor comprimate sau
lichefiate), din aluminiu, cu o capacitate de peste 300
litri, fara dispozitive mecanice sau termice, chiar
captusite sau izolate termic
Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii si recipiente similare
din aluminiu (inclusiv recipiente tubulare rigide sau
flexibile), pentru orice materiale (cu exceptia gazelor
comprimate sau lichefiate), cu o capacitate care sa nu
depaseasca 300 litri, fara dispozitive mecanice sau termice,
chiar captusite sau izolate termic
Recipiente din aluminiu pentru gaze comprimate sau
lichefiate
Articole de menaj sau de uz gospodaresc, de igiena sau de
toaleta si partile acestora, din aluminiu; bureti de sirma,
spalatori de vase, manusi si articole similare pentru
curatat, lustruit sau pentru utilizari similare, din
aluminiu
Tuburi, tevi si accesorii de tevarie (de exemplu: racorduri,
coturi, flanse), din plumb
Tuburi, tevi si accesorii de tevarie (de exemplu: racorduri,
coturi, mansoane), din zinc
Tuburi, tevi si accesorii de tevarie (de exemplu: racorduri,
coturi mansoane) din staniu
Alte articole din staniu
Cadmiu si articole din cadmiu, inclusiv deseurile si
resturile
- tuburi si tevi
Cutite (altele decit cele de la pozitia nr.8208) cu lama
taioasa sau zimtata, inclusiv cosoare, si lamele acestora
Aparate de ras si lame de ras (inclusiv ebose de lame in
benzi)
Alte articole de taiat (de exemplu: masini de tuns, satire
de macelarie sau de bucatarie, cutite de transat sau de
tocat, cutite de taiat hirtie); instrumente si seturi
pentru manichiura sau pedichiura (inclusiv pile de unghii)
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Linguri, furculite, polonice, spumuitoare, palete pentru
prajituri, cutite speciale pentru peste sau unt, clesti
pentru zahar si articole similare
Tuburi flexibile din metale comune, cu sau fara accesorii
Dopuri (inclusiv dopuri cu zimti, cu filet, capace pentru
vane), capsule pentru sticle, cepuri filetate, acoperitoare
de cepuri, sigilii si alte accesorii pentru ambalaj, din
metale comune
Electrozi si articole similare pentru sudare
Cazane pentru incalzire centrala
Incalzitoare cu abur sau apa pentru sistemele de
aprovizionare termica
Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare;
elevatoare cu lichid
Masini si aparate pentru aer conditionat
- arzatoare pentru alimentarea vetrelor
Frigidere, congelatoare electrice
Aparate si dispozitive de laborator, incalzite sau nu
electric, pentru tratarea materialelor prin operatii ce
implica o schimbare de temperatura cum ar fi incalzirea,
coacerea, fierberea, prajirea, distilarea, rectificarea,
sterilizarea, pasteurizarea, evaporarea, uscarea, etuvarea,
condensarea sau racirea, altele decit aparatele de uz
gospodaresc; incalzitoare de apa neelectrice, cu incalzire
instantanee sau cu stocare
Masini pentru spalat vesela; masini si aparate pentru
curatat sau uscat sticle sau alte recipiente; masini si
aparate pentru umplut, inchis sau etichetat sticle, cutii,
saci sau alte recipiente; masini pentru capsulat sticle,
borcane, tuburi sau alte recipiente similare; alte masini
si aparate de impachetat sau ambalat marfuri (inclusiv
masini si aparate de ambalat sub folie termoretractabila);
masini si aparate pentru gazeificarea (acidularea)
bauturilor
Aparate mecanice pentru dispersat sau pulverizat lichide
sau pulberi, extinctoare, pistoale pentru pulverizat
si aparate similare
Palane, trolii si cabestane, cricuri si vinciuri
- macarale-turn
- macarale-portal
- lifturi si ridicatoare pentru marfuri
Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat culturi
agricole, inclusiv de balotat paie sau furaje; masini si
utilaje pentru tuns gazon sau pentru secerat; masini pentru
curatat sau sortat oua, fructe sau alte produse agricole,
altele decit masinile si utilajele de la pozitia nr.8437
Masini pentru muls si masini si aparate de laptarie
Prese, teascuri si masini si dispozitive similare pentru
fabricarea vinului, cidrului, sucului de fructe sau a
bauturilor similare
Masini pentru curatat, sortat sau triat seminte, boabe sau
legume uscate; masini si aparate pentru morarit sau pentru
prelucrarea cerealelor si legumelor uscate, altele decit
masinile si aparatele de tipul celor folosite in ferme
Masini si aparate, nedenumite si necuprinse in alta parte
in prezentul capitol, pentru prepararea sau fabricarea
industriala a alimentelor sau bauturilor, altele decit
masinile si aparatele pentru extragerea sau prepararea
uleiurilor sau grasimilor animale sau vegetale stabile

din 8447
8450
8451 10 000
8451 30
8452 10
8469
8470 10

8471

8472 10 000
8474 31 000
8476
8481

8501
8502
8504

8506
8507
8508
8509
8510
8512

8516

8517

din 8518
8519

8520

Masini de impletit de uz casnic
Masini de spalat
- masini pentru uscat
- masini si piese de calcat
- masini de cusut de uz gospodaresc
Masini de scris, altele decit imprimantele
- masini de calculat si masini de buzunar care permit
inregistrarea, reproducerea si afisarea informatiilor, cu
functii de calcul
Masini de prelucrare automata a datelor si parti ale
acestora; cititori magnetici sau optici, masini pentru
transpunerea informatiilor pe suport sub forma codificata
si masini pentru prelucrarea acestor informatii
- masini de multiplicat sau copiat
- betoniere si utilaje pentru amestecat ciment sau mortar
de uz gosposaresc
Masini automate pentru vinzarea produselor (de exemplu:
timbre postale, tigari, produse alimentare, bauturi),
inclusiv masini pentru schimbat monede
Articole de robinetarie si alte articole similare pentru
tevi, conducte, cazane, rezervoare, cuve si alte recipiente
similare, inclusiv reductoarele de presiune si vanele
termostatice
Motoare si generatoare electrice, cu exceptia grupurilor
electrogene
Grupuri electrogene si convertizoare rotative electrice
Transformatoare electrice, substatii complexe de
transformatoare, surse de alimentare cu curent
(redresoare)
Pile si baterii de pile electrice
Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare
Unelte electromecanice cu motor electric incorporat, pentru
utilizare manuala
Aparate electromecanice cu motor electric incorporat, de uz
casnic
Masini de ras, de epilat si de tuns cu motor electric
Aparate electrice de iluminare sau de semnalizare (cu
exceptia articolelor de la pozitia nr.8539), stergatoare
de parbriz, dispozitive antiviraj si de dezaburire,
electrice, de tipul celor folosite pentru automobile,
motociclete si biciclete
Incalzitoare instantanee de apa si termoplonjoare electrice;
aparate electrice pentru incalzirea locuintelor, solului
sau pentru scopuri similare; aparate electrotermice pentru
coafura (uscatoare de par, casti pentru coafura,
ondulatoare de par, de exemplu) sau pentru uscarea miinilor;
fiare de calcat electrice; aparate electrotermice pentru uz
casnic; rezistente pentru incalzit, altele decit cele de la
pozitia nr.8545
Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie prin fir,
inclusiv centrale telefonice, posturi telefonice pentru
beneficiari prin fir si aparate pentru telecomunicatii prin
fir curent purtator sau pentru telecomunicatii numerice;
videofoane
Microfoane si telefoane
Patefoane si gramofoane, picupuri, cititoare de casete si
alte aparate de reproducere a sunetului, neincorporind un
dispozitiv de reproducere a sunetului
Magnetofoane si alte aparate pentru inregistrarea sunetului
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Aparate video de inregistrat sau de reprodus
incorporind un receptor de semnale videofonice
Aparate de emisie pentru orice tip de radiocomunicatii,
inclusiv radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune
sau televiziune, camere de televiziune; aparate de luat
vederi fixe si alte camere video
Aparate de radiodetectie si de radiosondaj (radar), aparate
de radionavigatie si aparate de radiotelecomanda
Aparate de receptie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie
sau radiodifuziune
Receptoare de televiziune, monitoare video si proiectoare
video
- antene exterioare pentru receptoare de radiodifuziune si
de televiziune
Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala
(sonerii, sirene, tablouri de avertizare, sisteme antifurt
sau de avertizare impotriva incendiilor, inclusiv cele
utilizeaza radiofrecvente sau se conecteaza la reteaua
telefonica publica), altele de la pozitiile nr.8512 sau
8530
Condensatoare fixe destinate retelelor electrice de 50/60
Hz (condensatoare de putere)
Aparatura pentru comutarea, taierea, protectia, bransarea,
racordarea sau conectarea circuitelor electrice
(intrerupatoare, comutatoare, sigurante, limitatori de
tensiune, regulatori de unda, prize de curent, cutii de
jonctiune sau duze de legatura) pentru o tensiune de peste
1000 V
Aparatura pentru comutarea, taierea, protectia, bransarea,
racordarea sau conectarea circuitelor electrice
(intrerupatoare, comutatoare, relee, sigurante, regulatoare
de unde, fise si prize de curent, dulii pentru lampi, cutii
de jonctiune) pentru o tensiune care sa nu depaseasca 1000 V
Tablouri, panouri, console, pupitre, cabine si alte
suporturi pentru distribuirea energiei electrice
Lampi si tuburi electrice cu incandescenta sau cu descarcare
Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale si cabluri pentru
frecvente sau tensiuni inalte) si alte conductoare electrice
izolate, cu sau fara conectori; cabluri de fibre optice,
folosite in telecomunicatii
Izolatoare electrice din orice material
Tevi izolante
Tractoare
Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane,
inclusiv soferul
Autoturisme si alte vehicule destinate in principal
transportului de persoane
Autovehicule pentru transportul marfurilor
Motociclete (inclusiv biciclete cu motor) si biciclete
echipate cu motor auxiliar, cu sau fara atas; atase
Biciclete si similare (inclusiv triciclete), fara motor
Fotolii rulante si alte vehicule similare pentru invalizi
Carucioare pentru copii
Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele; alte
vehicule nepropulsate mecanic; parti ale acestora
Instrumente si aparate pentru medicina, chirurgie,
stomatologie si medicina veterinara, inclusiv aparate de
scintigrafie si alte aparate electromedicale, precum si
aparate pentru testarea vederii
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Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru
testari psihologice; aparate de ozonoterapie, de
oxigenoterapie, de aerosolterapie, aparate respiratorii de
reanimare si alte aparate de terapie respiratorie
Alte aparate respiratorii si masti de gaze, cu exceptia
mastilor de protectie care nu au parti mecanice sau filtre
interschimbabile
Articole si aparate de ortopedie, inclusiv centurile si
bandajele medicochirurgicale si cirjele; gutiere si
alte articole si aparate pentru fracturi; articole si
aparate de proteza; aparate pentru facilitarea auzului la
surzi si aparate care se poarta, se duc in mina sau se
implanteaza in organism pentru compensarea unei deficiente
sau infirmitati
Aparate cu raze X si aparate cu raze alfa, beta sau gama,
folosite sau nu in medicina, chirurgie, stomatologie sau in
medicina veterinara,inclusiv aparate pentru radiofotografie
sau radioterapie, tuburi cu raze X si alte dispozitive
generatoare de raze X, generatoare de tensiune, pupitre de
comanda, ecrane, mese, fotolii si suporti similari pentru
examinare sau tratament
Aparate pentru masurarea, reglarea sau control automat al
temperaturii sau presiunii
Instrumente muzicale cu sunetul produs sau amplificat
electric
Revolvere si pistoale, altele decit cele de la pozitiile
nr.9303 sau 9304
Alte arme de foc si aparate similare care functioneaza cu
incarcaturi explozive (de exemplu: pusti si arme de
vinatoare, arme de foc care se incarca prin teava,
pistoale si alte dispozitive pentru rachete de semnalizare,
pistoale si revolvere pentru impuscat cuie, arme cu teava)
Alte arme (de exemplu: pusti, carabine si pistoale cu arc,
cu aer comprimat sau cu gaz, bastoane)
Parti si accesorii de articole de la pozitiile nr.9301 9304
- Cartuse pentru pistolete de fixat cuie in perete sau
pentru pistolete de abataj si parti ale acestora
- cartuse
- altele
Sabii, spade, baionete, lanci si alte arme albe; partile si
tecile acestora
Scaune (altele decit cele de la pozitia nr.9402)
transformabile sau nu in paturi si partile lor
Mobilier medical, chirurgical, stomatologic, veterinar
(mese de operatie, de consult, paturi de spital pentru
utilizari, clinice, scaune pentru stomatologie, de exemplu);
scaune sau fotolii pentru frizerie, coafura, care se pot
roti, inclina sau ridica; parti ale acestor articole
Alt mobilier si parti ale acestuia
Somiere; articole de pat si articole similare (de exemplu:
saltele, paturi, pleduri, plapumi, perne) cu arcuri sau
umplute cu cilti sau cu garnituri interioare din orice
materiale, inclusiv cele din cauciuc alveolar sau din
materiale plastice alveolare, acoperite sau neacoperite
Jucarii cu roti pentru copii (triciclete, trotinete, masini
cu pedale); carucioare si landouri pentru papusi
Papusi care reprezinta fiintele umane
Alte jucarii; minimodele si modele similare pentru

9504

9505

9506

9613
9615

9616

9617 00

9705 00 000

divertisment, animate sau nu; jocuri enigmistice (puzzles)
de orice fel
Articole pentru jocuri de societate, inclusiv jocurile cu
motor sau cu mecanisme de miscare, biliard, mese speciale
pentru jocuri de cazinou si echipament automat pentru
jocuri de popice (bowling, de exemplu)
Articole pentru sarbatori, carnavale sau pentru alte
divertismente, inclusiv articole de magie si articolesurpriza
Echipament si materiale pentru cultura fizica, gimnastica,
atletism, alte sporturi (inclusiv pentru tenis de masa) sau
pentru jocuri in aer liber, nedenumite si necuprinse in alta
parte in prezentul capitol; piscine si bazine pentru baie
Brichete si aprinzatoare pentru tigari si alte aprinzatoare,
chiar mecanice sau electrice
Piepteni de coafat sau de prins in par, agrafe si alte
articole similare; ace de par; bigudiuri, ondulatoare de
par si articole similare, altele decit cele de la pozitia
nr.8516 si parti ale acestora
Sprayuri de toaleta, monturile acestora si capete de
monturi; pufuri pentru aplicarea produselor cosmetice si de
toaleta
Termosuri si alte recipiente izoterme montate, la care
izolarea se face prin vid; partile acestora (exclusiv sticla
din interior)
Colectii si specimene pentru colectii de zoologie, de
botanica, de mineralogie, de anatomie, sau care prezinta un
interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau
numismatic
Anexa nr.2
la Hotarîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1297 din 27 noiembrie 2001

Planul de masuri pentru protectia consumatorului
-----------------------------------------------------------------------Nr.|
Denumirea masurii
| Termenul |
Responsabili
d/o|
|
|
---|------------------------------|------------|-----------------------1 |
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------1. Examinarea modului de înregis- 31.12.2001 Ministerul Sanatatii
trare si omologare a medicaMinisterul Agriculturii
mentelor, inclusiv de uz vetesi Industriei Alimentare
rinar luînd în considerare
practica internationala în domeniu
2. Elaborarea proiectului de lege 01.09.2002 Ministerul Sanatatii
cu privire la calitatea si inMinisterul Agriculturii
ofensivitatea produselor alisi Industriei Alimentare
mentare
Ministerul Industriei
Departamentul de Standardizare si Metrologie
3. Elaborarea si aprobarea normelor sanitaro-igienice privind
contaminatii în produsele alimentare

31.12.2002

Ministerul Sanatatii

4. Elaborarea si aprobarea normelor privind aditivii alimentari si publicarea lor în
Monitorul Oficial
5. Elaborarea si aprobarea regulamentului privind autorizarea sanitara / certificarea
igienica a marfurilor si produselor, publicarea lui
în
Monitorul Oficial
6. Examinarea chestiunii crearii
unui centru national de instruire, perfectionare si reciclare a chimistilor, bacteriologilor, parazitologilor, radiologilor si altor specialisti (din toate ramurile economiei nationale) în ceea ce
priveste metodele de investigare de laborator si prezentarea propunerilor la Guvern
7. Introducerea controlului calitatii si inofensivitatii produselor alimentare prin puncte
critice de control (HACCP)

01.03.2002

Ministerul Sanatatii

01.05.2002

Ministerul Sanatatii

În termen
de sase
luni

Ministerul Sanatatii
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare
Ministerul Industriei
Ministerul Economiei
Ministerul Finanselor
Ministerul Învatamîntului

Începînd
cu
01.01.2004

Ministerul Sanatatii
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare
Departamentul de Standardizare si Metrologie
Departamentul de Standardizare si Metrologie
Ministerul Justitiei
Ministerul Sanatatii
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare

8. Elaborarea
modificarilor la 31.12.2001
Codul cu privire la contraventiile administrative, referitor la raspundera administrativa pentru comercializarea produselor necalitative
periculoase si marcate necorespunzator
9. Elaborarea
modificarilor la 01.12.2001
Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor si organizatiilor, în
special la art. 13, care sa
indice adresa juridica si locul de amplasare de facto a
întreprinderilor înregistrate
10. Elaborarea si prezentarea la 01.07.2002
Guvern a propunerilor de modificare si completare a legislatiei în vigoare în vederea
echivalarii responsabilitatilor persoanelor fizice si juridice,implicate în circuitul
produselor alimentare, pentru
asigurarea inofensivitatii marfurilor alimentare si relevarea consecintelor în caz de
violare a cerintelor igienice
si sanitaro-igienice
11. Recomandarea audio-vizualului Permanent
sa acorde gratis ministerelor
si departamentelor interesate
spatiu/timp de 1 ora pe sap-

Departamentul Tehnologii Informationale
Ministerul Economiei
Ministerul Sanatatii
Departamentul de Standardizare si Metrologie

Ministerul Sanatatii
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare
Departamentul de Standardizare si Metrologie
Ministerul Justitiei

Televiziunea si radioul
national, Ministerul
Sanatatii, Ministerul
Agriculturii si Indus-

tamîna pentru
sumatorilor

informarea con-

12. Actualizarea
programelor de
instruire preuniversitara, universitara si postuniversitara
a persoanelor implicate în circuitul alimentar cu recomandarile Comisiei Codex Alimentarius, inclusiv analiza riscurilor prin puncte critice de
control
13. Elaborarea si prezentarea spre
aprobare a proiectului de hotarîre a Guvernului privind
etichetarea produselor alimentare si a marfurilor nealimentare, armonizat cu recomandarile Comisiei Codex Alimentarius, directivele Comunitatii
Europene, ale altor organisme
internationale
14. Elaborarea si prezentarea spre
aprobare a proiectului de hotarîre a Guvernului privind
delimitarea functiilor de control în dependenta de competenta profesionala si responsabilitatile serviciilor

01.01.2002

15. Elaborarea proiectului de lege privind evaluarea conformitatii

01.08.2002

16. Publicarea în Monitorul Oficial a standardelor nationale
obligatorii ce contin informatii pentru consumatori (SN 196
: 1999, SN 197 : 1999)
17. Crearea în baza Nomenclatorului marfurilor al Republicii
Moldova a unei baze de date
cu acces liber al agentilor
economici, în care sa fie indicate cerintele fata de importul de marfuri (certificate, licente, autorizatii, avize etc.) si modul de obtinere
a acestora
18. Elaborarea si editarea catalogului productiei fabricate
în Republica Moldova: elaborarea setului de documente necesare pentru instituirea sistemului national de catalogare
19. Examinarea posibilitatilor de
creare a unui sistem national
de circulatie a marfurilor

01.04.2002

triei Alimentare, Departamentul Standardizare si Metrologie
Ministerul Învatamîntului, Comitetul National Codex Alimnetarius
Ministerul Sanatatii
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare
Departamentul de Standardizare si Metrologie

01.11.2002

Ministerul Sanatatii
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare
Departamentul de Standardizare si Metrologie

01.07.2002

Ministerul Sanatatii
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare
Departamentul de Standardizare si Metrologie
Inspectoratul Principal
de Stat pentru Carantina
Fitosanitara
Departamentul de Standardizare si Metrologie
Ministerul Sanatatii
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare
Departamentul de Standardizare si Metrologie

01.05.2002

Ministerul Economiei
Departamentul de Standardizare si Metrologie
Ministerul Sanatatii
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare

01.05.2002

Departamentul de Standardizare si Metrologie

Trimestru
I, 2002

Departamentul Tehnologii Informationale

20. Elaborarea proiectului de lege
pentru modificarea si completarea Legii privind activitatea veterinara în scopul armonizarii ei cu prevederile acordului OMC "Privind aplicarea
masurilor sanitare si fitosanitare"
21. La propunerea ministerelor de
specialitate si departamentelor
respective, reducerea Nomenclatorului produselor supuse certificarii, conformitatii obligatorii si elaborarea Listei
produselor, conformitatea carora poate fi asigurata prin
declaratia de conformitate a
producatorului (furnizorului)
22. Elaborarea si
implementarea
unui sistem de evidenta si
control al marfurilor importate în calitate de ajutor umanitar, care sa prevada marcarea de catre donator a produselor respective (prin aplicarea unui semn - crucea rosie
sau a unei inscriptii speciale), importate fara dreptul de
a fi comercializate
23. A prevedea, în procesul certificarii produselor de import
si eliberarii certificatelor
de conformitate, posibilitatea
implementarii sistemelor de identificare a fiecarei unitati
de produs industrial prin marcarea produselor cu holograma
marcii nationale de conformitate SM
24. Examinarea posibilitatilor de
revizuire a tarifelor pentru
lucrarile de certificare, încercari ale produselor si marfurilor autohtone, precum si
examinarea posibilitatilor de
reducere a tarifelor pentru
lucrarile de acreditare a organismelor de certificare si a
laboratoarelor de încercari
25. Elaborarea si prezentarea spre
examinare Guvernului a proiectului de hotarîre a Guvernului
"Privind armonizarea masurilor sanitare, veterinare si
fitosanitare cu recomandarile
Comisiei Codex Alimentarius,
Uniunii Europene si implementarea pe etape a masurilor de
reformare a sistemului de ino-

22.09.2003

29.09.2003

Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare
Inspectoratul de Stat
pentru Carantina Fitosanitara
Ministerul Sanatatii
Departamentul Standardizare si Metrologie
Departamentul Standardizare si Metrologie
Ministerele si departamentele respective

24.10.2003

Agentia de Stat pentru
Rezervele Materiale si
Ajutoarele Umanitare

21.11.2003

Departamentul Standardizare si Metrologie

15.12.2003

Departamentul Standardizare si Metrologie

18.06.2004

Ministerul Sanatatii,
Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare
Inspectoratul de Stat
pentru Carantina Fitosanitara

fensivitate a alimentelor"
26. Organizarea
si desfasurarea Permanent
Centrul pentru Combaterea
unor actiuni operative de inCrimelor Economice si
vestigatii
întru depistarea
Coruptiei, Ministerul
cailor clandestine de contraAfacerilor Interne,
facere a marfurilor de larg
Departamentul Standarconsum (în special a produsedizare si Metrologie,
lor alimentare si bauturilor
Ministerul Agriculturii
alcoolice), a
locurilor de
si Industriei Alimentare,
stocare si a unitatilor de coDepartamentul Agroindusmert, specializate în comertrial "Moldova-Vin"
cializarea lor
27. Efectuarea de catre grupurile Periodic
Ministerul Afacerilor
mixte a raidurilor inopinate
Interne, Ministerul
la pietele agricole si la cele
Agriculturii si Indusmixte, specializate în comertriei Alimentare, Miniscializarea marfurilor de larg
terul Sanatatii, Deparconsum si productiei alcoolitamentul Standardizare
ce, la alte obiecte comerciasi Metrologie, Departale pentru a stabili daca marmentul Agroindustrial
furile corespund calitatii si
"Moldova-Vin"
originii lor
28. Efectuarea unui control strict Trimestrial Centrul pentru Combaterea
al rulajului marfurilor imporCrimelor Economice si
tate în tara de catre agentii
Coruptiei, Ministerul
economici - rezidenti ai zoneAfacerilor Interne,
lor economice libere (selectiv,
Ministerul Economiei
în temeiul informatiilor veridice privind importul marfurilor contrafacute sau de calitate neconforma).
[Anexa nr.2 completata prin Hot.Guv. nr.876 din 14.07.03, în vigoare 25.07.03]

