
 
 Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 
unor hotărîri ale Guvernului   

 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 434 din 27.05.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 
„Uleiuri vegetale comestibile” şi a Hotărîrii Guvernului nr. 775 din 25.07.2007 cu 
privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de panificaţie şi paste făinoase”, a 
fost elaborat în scopul ajustării acestora la cadrul juridic naţional în domeniul produselor 
alimentare, precum şi racordarea acestora la solicitările pieţei interne şi externe privind 
sortimentul de produse.  

Continuitatea scopului propus vine cu diversificarea sortimentului de uleiuri 
vegetale cupajate, care includ uleiurile cu compoziţie echilibrată de acizi graşi 
polinesaturaţi, şi uleiurile bogate în acizi graşi ω-3, definirea acestora, precum şi 
stabilirea indicatorilor compoziţiei în limitele admisibile în concordanţă cu cadrul 
normativ al UE. 

Intervenţia modificării şi completării actului normativ respectiv, vine din partea  
Institutului Știinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, care la 
inițiativa Centrului Național de Sănătate Publică, în urma propunerilor care au fost 
examinate şi înaintate de membrii Comitetului tehnic nr.2 „Produse Alimentare”. 

Cu referire la produsele de panificaţie, scopul modificărilor şi completărilor  
operate în actul normativ este bazat pe acoperirea vidului normativ creat pe parcursul 
anilor, în urma avansării tehnologiilor noi de producere, iar ca rezultat diversificarea 
sortimentului de produse, care necesită o claritate în semnificaţia termenilor care 
afectează funcţionarea efectivă a actului normativ.  

În acest sens, în urma consultării proiectului de către S.A. Combinatul de 
Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” şi Institutului Știinţifico - Practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare, în comun cu agenții economici, a fost propusă o serie de 
completări/modificări care vin să perfecţioneze reglementarea activităţii din domeniul 
produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase. 

Astfel, pentru eliminarea neclarităţilor în unele cazuri, reglementarea tehnică se 
completează cu o serie de noţiuni care au fost propuse de S.A. Combinatul de Panificaţie 
din Chişinău „Franzeluţa” prin scrisoarea nr. 93-589 din 24.09.2015, de asemenea au 
fost  incluse condiţii pentru păstrarea şi depozitarea produselor de panificaţie, care în 
prezent nu sunt reglementate. Deoarece actualmente gama sortimentală la produsele de 
panificaţie este mai variată, se propune actualizarea tabelelor ce descriu caracteristicile 
organoleptice şi indicii fizico-chimici ale acestora.  

Mai mult ca atât, proiectul prenotat necesită a fi aprobat întru asigurarea unei 
funcţionări efective a cadrului normativ precum şi evitarea unor discrepanţe asupra 
calităţii produselor sau prezentarea acestora în momentul efectuării unui control de către 
Organele responsabile.  

 
Ministru                                                                                                     Ion SULA  
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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
HOTĂRÎRE nr. ______ 

din _______________ 2015 
Chişinău 

cu privire la modificarea şi completarea unor Hotărîri de Guvern  
 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. În titlu şi în tot textul Hotărîrilor de Guvern (nr. 775 din 03.07.2007 şi nr. 
434 din 27.05.2010)  termenul „Reglementare tehnică” se substituie cu termenul 
„Cerinţe”. 

2. Reglementarea tehnică „Produse de panificaţie şi paste făinoase” aprobată 
prin Hotărîrea de Guvern nr. 775 din 3 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova Nr. 103-106, art. Nr. 822, la 20.07.2007), se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

La Hotărîre:  
1) În clauza de emitere a hotărîrii sintagma „Legii nr. 866-XIV din 10 martie 

2000 privind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2000, nr.65-67, art.462), cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 
nr.186-XV din 24 aprilie 2003, cu privire la evaluarea conformităţii produselor 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141 – 145, art.566), se substituie cu 
sintagma „Legii nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a 
conformităţii (Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art. 136), Legii 
nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi Legii nr. 105-XV din 13 
martie 2003 privind protecţia consumatorilor.”; 

La Reglementarea tehnică: 
2) La capitolul II:  
După noțiunea “lazane” se completează cu o nouă noţiune:  
“gnocchi” – paste făinoase în formă de găluşte mici, ovale sau rotunde, cu aspect 

de scoici plate”; 
 
la noțiunea “lot de paste făinoase” cuvîntul „brigadă” se substituie cu sintagma 
 „ echipă”; 
  
 noțiunea “produse de panificaţie” se modifică și va avea următorul conținut: 

produse alimentare coapte pe vatră sau în forme, fabricate din materia primă de bază 



pentru panificaţie sau din materia primă de bază şi materia primă auxiliară pentru 
panificaţie. Aceste produse de panificaţie includ: pîinea, chiflele, produsele de 
franzelărie, produse de cozonac, produsele de panificaţie cu umiditate redusă, produse 
foietaj, produse împletite, produse naţionale; 

 
 după noţiunea “produse de panificaţie” se completează cu următoarele noţiuni: 
„pîine - produse de panificaţie de formă rotundă, fabricată din materia primă de 

bază cu sau fără adaosuri de materii auxiliare folosite pentru îmbunătăţirea calităţii 
pîinii, coaptă pe vatră sau în formă, cu conţinutul total al fracţiilor masice de grăsime şi 
zahăr în reţetă nu mai mare de 7,0 kg la 100 kg de făină”; 

 
“produse de franzelărie - produse de panificaţie de formă alungită sau oval-

alungită, fabricată din materia primă de bază cu sau fără adaosuri de materii auxiliare 
folosite pentru îmbunătăţirea calităţii produselor de franzelărie. Aceste produse de 
franzelărie includ: chifle, franzele, cornuri, împletituri”; 

 
“chifle – produse de panificaţie de formă rotundă, ovală sau altă formă, fabricată 

din materia primă de bază pentru panificaţie şi materia primă auxiliară pentru 
panificaţie. Conform reţetei masa totală de zahăr şi grăsime trebuie să fie maximum 14 
kg la 100 kg de făină.  Masa netă nu trebuie să depăşească 0,4 kg”; 

 
“franzele –  produse de franzelărie de formă alungită”; 
 
“cornuri – produse de franzelărie de formă de potcoavă, potcoavă deschisă, cerc 

deschis, semilună”; 
 
„împletituri – produse de franzelărie de formă alungită, curbată, rotundă sau 

lineară din două până la şase fitile împletite simple şi/sau suprapuse”; 
 
conținutul noțiunii „produse de panificaţie de cozonac” se expune și va avea 

următoarea redacție: „ produse de panificaţie cu un conţinut, conform reţetei, de zahăr 
şi/sau de grăsimi de 14 % şi mai mult, cu sau fără umplutură. Aceste produse de 
panificaţie de cozonac includ: rulade, împletituri, chifle”; 

  după noțiunea de “produse de panificaţie de cozonac” se completea cu o nouă 
noțiune, cu următorul conţinut: 

“rulade – produse de cozonac, fabricate dintr-o foaie de aluat de cozonac, 
înfăşurată în formă de rulou şi umplută cu umplutură”; 

 
noţiunea „produse de panificaţie cu umeditatea redusă” se modifică şi va avea 

următorul conţinut: 
„produse de panificaţie cu umeditatea redusă – produse de panificaţie cu 

umeditatea mai mică de 19 %, - produsele de covrigărie, pesmeţii, pesmeţi măcinaţi, 
sticksuri, beţişoare”; 

 
la finalul noţiunii „produse naţionale de panificaţie” se completează cu următorul 

text: „blat pentru pizza, lipie şi pita”; 
 



după noţiunea „produse naţionale de panificaţie” se completează cu următoarele 
noţiuni: 

“lavaş – produs de panificaţie de formă ovală, alungit ovală sau rotundă. 
Reprezintă o foaie elastică, care la rulare nu se rupe”; 

“turtă – produs de panificaţie de formă turtită, rotundă sau ovală”;  
   “blat pentru pizza – foaie din aluat special preparat pentru pizza”; 

   “lipie – produs de panificaţie de formă rotundă-aplatizată, cu coajă multă şi miez 
puţin, cu sau fără model pe suprafaţă”; 

   „pita – produs de panificaţie, de formă rotundă sau ovală, plat, cu sau fără 
buzunar deschis în interiorul”;   

„produse foietaj - produse de panificaţie fabricate, pe baza aluatului foietaj cu sau 
fără drojdie, din materia primă de bază pentru panificaţie sau din materia primă de bază 
şi materia primă auxiliară pentru panificaţie stratificate cu grăsime vegetală. Aceste 
produse de panificaţie includ: foietaj, croissante, bastonaşe, urechiuşe, băsmăluţe, 
fundiţă”; 

   “foietaj – produs de panificaţie format din straturi de foi foarte subţiri”; 
   “croissante – forma specifică cornului, uşor curbată la mijloc, preparat din foietaj”;  
   “bastonaşe – produs foitaj în formă de bastonaşe drepte sau spiroidale”; 
   “urechiuşe – produs foitaj în formă de felii de ruladă dublă”; 
  “băsmăluţe – produs foitaj de formă triunghiulară”;  
   “fundiţă – produs foitaj de formă dreptunghiulară, răsucită sub formă de fundiţă”; 
    “produse de covrigărie – produs de panificaţie în formă de cerc sau inel oval sau 

rotund”; 
    “pesmeţi – felii fabricate din produse de cozonac sau din pîine de făină de grîu, 

făină de secară sau din amestecde făină de grîu şi de secară, cu sau fără adaos de materii 
prime auxiliară pentru panificaţie uscate special pentru a deveni crocante”;  

     “pesmeţi măcinaţi – produs de panificaţie sub formă de griş, obţinut prin 
măcinarea pesmeţilor din pîine de făină de grîu”; 

    “sticksuri – produse de panificaţie sub formă de beţişoare crocante”; 
    “beţişoare – produs de panificaţie sub formă de baghetă crocantă”; 
„produse împletite – produse de panificaţie fabricate din făină de grîu cu, sau fără 
adaos de zahăr, grăsime, lapte, ouă şi alte ingrediente, de o formă alungită, curbată, 
rotundă sau liniară din două pînă la şase fitile împletite simple şi/sau suprapuse, care 
sunt destinate uniu ritual al poporului nostru: cununii, nunţi, botezuri, înmormîntări, 
obiceiuri de sfinţire”; 
   „umplutură – orice masă din una, două sau mai multe materii prime care se 
foloseşte pentru umplerea semifabricatelor produselor înainte sau după coacere. 
Ciocolată, magiun, cacao, scorţişoară, nuci, alune, mac, creme, vişină conservată în 
suc propriu, umplutură din mere cu aromă de căpşună, coacăză, caise, etc., umplutură 



din lapte condensat, din aromă de caramelă, etc., umplutură din brînză de vaci, gem 
de caise şi morcov, etc”. 
 
3) Capitolul III: 
la punctul 4. sintagma „Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, 
supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1469 din 30 decembrie 2004” se substituie cu sintagma “Nomenclatura combinată 
a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014”; 
la poziţia tarifară 1902, sintagma „spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, 
ravioli, caneloni” se substituie cu sintagma: „paste alimentare chiar fierte sau 
umplute (cu carne sau cu alte substanţe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi 
spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni, cuşcuş, chiar 
preparat”; 
la poziţia tarifară 1905 sintagma „Produse de brutărie” se substituie cu sintagma: 
„Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu adaos de cacao; hostii, caşete 
goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din 
făină, din amidon sau din fecule în foi şi produse similare”. 
 
4) Capitolul IV: 
din titlul Capitolului IV sintagma ”esențiale” se substituie cu sintagma ”minime de 
calitate”; 
punctul 6. va avea un nou conţinut: 
”producătorii asigură trasabilitatea produselor de panificaţie, a materiei prime şi a 
materialelor în contact cu produsele de panificaţie la toate etapele circuitului lor: 
recepţionarea materiilor prime şi a materialelor, fabricarea, depozitarea, 
transportarea şi plasarea pe piaţă a produselor de panificaţie, în scopul asigurării 
inofensivităţii produsului şi al protecţiei sănătăţii populaţiei. Totodată producătorii 
trebuie să îşi înregistreze sau autorizeze activitatea la autoritatea competentă în 
domeniul siguranţei alimentelor”; 
 
punctul 8. va avea un nou conţinut: 
„producătorii trebuie să asigure identificarea tuturor persoanelor care le furnizează 
materii prime alimentare, aditivi alimentari sau orice alte substanţe care urmează a 
fi sau pot fi încorporate în produsele de panificaţie şi în materialele în contact cu 
produsele de panificaţie. În acest scop, ei trebuie să dispună de sisteme şi proceduri 
care să permită punerea informaţiei în cauză la dispoziţia organelor de control şi 
supraveghere de stat, la solicitarea acestora. Producătorii trebuie să dispună de 
sisteme şi proceduri care să permită identificarea întreprinderilor cărora le-au fost 
furnizate produsele şi să pună informaţia în cauză la dispoziţia organelor de 
supraveghere a pieţei, la solicitarea acestora”; 
 
punctul 20. se completează cu un sbpct. nou  201  cu următorul conţinut: 
 201 “produse naţionale” se fabrică după următorul asortiment:  
  a) lavaş;  
  b) turte; 
  c) blat pizza;  



  d) lipie; 
  e) pita. 
la lit. b) sintagma „în funcţie de felul coacerii” se substituie cu sintagma „în funcţie 
de modul de coacere”; 
la punctul 24. sintagma „elemente toxice” se substituie cu sintagma 
„contaminanţi”; 
la punctul 27. sintagma „caracteristicilor pentru consum” se substituie cu sintagma 
„indicilor de calitate şi de inofensivitate”; 
punctul 32. sintagma “Încăperile destinate pentru depozitarea produselor de 
panificaţie şi pastelor făinoase trebuie să fie curate, uscate, bine aerisite, 
neinfestate cu dăunători, ferite de precipitaţii atmosferice, cu umiditatea relativă a 
aerului maximum de 75%”  se substituie cu sintagma “Încăperile destinate pentru 
depozitarea şi păstrarea produselor de panificaţie şi paste făinoase trebuie să fie 
curate, uscate, bine aerisite, neinfestate cu dăunători, ferite de precipitaţii 
atmosferice, cu umiditatea relativă a aerului şi temperature specifică în cele ce 
urmează: 
a) pentru pîine – temperatura nu mai mică de plus 6 0C , umiditatea relativă a 
aerului maximum de 75%;  
b) pentru produse de franzelărie – temperatura nu mai mică de plus 6 0C , 
umiditatea relativă a aerului maximum de 75%; 
c) pentru produse de cozonac – temperatura nu mai mică de plus 6 0C , umiditatea 
relativă a aerului maximum de 75%; 
d) pentru chifle – temperatura nu mai mică de plus 6 0C , umiditatea relativă a 
aerului maximum de 75%; 
e) pentru produse foietaj – temperatura (18 ± 5) 0C, umiditatea relativă a aerului 
maximum de 75%; 
f) pentru produse de panificaţie cu umeditate redusă– temperatura maximum 25 0C, 
umiditatea relativă a aerului 65 - 75%; 
g) pentru produse împletite – temperatura maximum 25 0C, umiditatea relativă a 
aerului 65 - 75%; 
h) pentru produse naţionale – temperatura maximum 25 0C, umiditatea relativă a 
aerului 65 - 75%; 
i) pentru paste făinoase – temperatura maximum 30 0C,  umiditatea relativă a 
aerului maximum de 70%”. 
 
 punctul 34. sintagma „Termenul de valabilitate al produselor de 
panificaţie şi al pastelor făinoase se stabileşte de producător şi trebuie să fie 
stipulat în instrucţiunea tehnologică.” se substituie cu sintagma „Termenul de 
valabilitate al produselor de panificaţie şi al pastelor făinoase se stabileşte de 
producător, pe răspunderea acestuia, sau în colaborare cu instituţii de cercetare, 
după testări prealabile şi este avizat de organul de stat de supraveghere a sănătăţii 
publice. Termenul de valabilitate trebuie să fie stipulat în instrucţiunea 
tehnologică”; 
 
 punctul 38. sintagma “fracţia masică de umiditate, aciditatea şi 
porozitatea se determină în fiecare lot; şi  sintagma fracţia masică de zahăr şi 



grăsime se determină la cererea beneficiarului, dar nu mai rar de o dată în 
trimestru”, se exclud; 
 
sintagma „conţinutul de micete se determină în produsele de panificaţie cu termen 
de comercializare mai mare de 48 ore în caz de litigiu între producător şi 
consumator;”se  substituie cu sintagma „conţinutul de micete se determină în 
produsele de panificaţie cu termen de comercializare mai mare de 48 ore şi în caz 
de litigiu între producător şi consumator”. 

 
5) Capitolul V: 
la punctul 44, 52, 57 și 58 sintagma ”Național de Asigurare a Conformității” 

se substituie cu sintagma ”Național de Evaluare a Conformității”; 
 

           după punctul 47. se introduce un punct nou 47 1 cu următorul cuprins: 
Conformitatea produselor se asigură de producător sau importator şi se atestă prin 
certificatul de conformitate eliberat de organismul de certificare acreditat şi 
desemnat sau în baza declaraţiei de conformitate, emisă de producător care dispune 
de un sistem de management al siguranţei alimentare, certificat de un organism de 
certificare a sistemelor de management acreditat în Republica Moldova şi de un 
laborator acreditat sau deţine un contract cu un laborator acreditat; 

 
punctul 51.  
conţinutul lit. a) o descriere generală a produsului, se substituie cu sintagma 

“a) specificaţie tehnică”; 
 
punctul 52. va avea un nou conţinut: „Producătorul, importatorul, în baza 

documentaţiei tehnice şi a rapoartelor de încercări efectuate într-un laborator 
acreditat sau atestat,  întocmeşte o declaraţie de conformitate şi aplică marca 
naţională de conformitate SM pe fiecare ambalaj de desfacere de produse de 
panificaţie şi paste făinoase. Întocmirea şi emiterea declaraţiei de conformitate se 
efectuează potrivit regulilor stabilite în cadrul Sistemului Naţional de Evaluare a 
Conformităţii”; 
  

la punctul 60 sintagma ”conexe” se exclude; 
 
la punctul 61, sintagma ”conexe” se substituie cu sintagma ”naționale 

voluntare” și sintagma „Organismului Naţional de Standardizare” se substituie cu 
sintagma „Institutul Naţional de Standardizare”. 



21) Anexa 1 „Caracteristicile organoleptice pentru produsele de panificaţie” se expune în redacţie nouă:  
Anexa nr.1 

la Reglementarea tehnică 
„Produse de panificaţie şi paste făinoase” 

Caracteristicele organoleptice pentru produsele de panificaţie şi paste făinoase 
 

a) pentru pîine, produse de franzelărie şi cozonac 
Indicatorii Condiţii de admisibilitate 
Aspect exterior:  
forma  Specifică produsului respectiv, nedeformată, Volum proporţional cu masa produsului şi cu sortimentul de făină analizat. Nu se admite 

forma bombată sau aplatizată , strivită sau cu rupturi laterale, crăpături mari pe coaja superioară, băşici măşcate, ieşituri de miez. În 
produsele coapte pe vatră se admite o aplatizare neînsemnată şi maximum 1-2 lipituri laterale, cu excepţia produselor pentru care lipiturile 
sînt prevăzute în reţetă 

suprafaţa Lucioasă, făinoasă, mată sau presărată cu diferite ingrediente (condimente, miez de nuci, de seminţe, fulgi de cereale etc.), cu crestături 
(oblice sau longitudinale), înţepături sau alt desen, conform reţetei corespunzătoare. Grosimea cojii corespunzătoare unui produs bine copt. 
Fără crăpături mari pe coaja superioară, lipituri, băşici pete, zbîrcituri sau alte defecte. Se admit suprafeţe neînsemnate de făină. 

culoarea De la auriu-deschis pînă la brună, fără arsuri, necaramelizată. Corespunzătoare sortimentului, uniformă pe toată suprafaţa. În locurile de 
unire a fitilurilor în produse împletite se admite culoare mai deschisă 

Aspectul şi starea 
miezului 

Porozitate uniformă, pori bine dezvoltaţi, cu pereţi subţiri. Miez bine afînat, pe toată suprafaţa secţiunii, fără aglomerări de făină, aluat sau 
alte materiale, miez legat structural de coajă. Culoarea caracteristică sortimentului analizat. Miez elastic, nelipicios, nesfărâmicios. 
Masticaţie corespunzătoare unui produs bine copt (dispersare coloidală). 

Gust şi aromă 
(miros) 

Gust dulce/dulceag sau puţin sărat, plăcut, proaspăt, caracterstice produsului bine copt, specifice produsului respectiv, fără gust acru sau 
amar, fără miros străin (fad, acru, de drojdie, aditivi ş.a.). 

Incluziuni străine, 
scrîşnet de la 
impurităţi 
minerale 

Nu se admit 



NOTE: 
1.  Se consideră mari crăpăturile ce trec pe întreaga coajă superioară în una sau cîteva direcţii şi au lăţimea de peste 1,0 cm.  
2.  Se consideră mari rupturile laterale ce cuprind toată lungimea unei părţi a produsului de formă dreptunghiulară sau alungită şi au lăţimea mai mare de 1,0 cm 
sau mai mult de o jumătate din circumferinţa produsului de formă circulară şi au lăţimea mai mare de 2,0 cm. 
3. Pentru sortimentele de pîine naţională, pâine din făină de secară şi amestec de făină de grîu şi secară, pâine cu destinaţie specială se admit devieri de la 
cerinţele stabilite pentru aspectul exterior şi aspectul şi starea miezului. Caracteristicile concrete ale sortimentelor de pîine naţională trebuie să fie indicate în 
reţeta sau instrucţiunea tehnologică respectivă. 
4. Abaterile admisibile în minus de la masa netă a pîinii, produselor de franzelărie şi cozonac la finele termenului maxim de valabilitate după scoaterea din 
cuptor nu trebuie să depăşească, în procente: 
   pentru fiecare unitate de produs cu masa mai mică de 200 g  5,0; 
   pentru fiecare unitate de produs cu masa de 200 g şi mai mare  3,0; 
   pentru 10 unităţi de produse cu masa mai mică de 200 g  3,0; 
   pentru 10 unităţi de produse cu masa de 200 g şi mai mare  2,5; 
   pentru produse comercializate la cîntar  2,0. 
   Abaterea masei nete a pîinii şi produselor de franzelărie în plus nu se limitează”. 
 
a1) pentru chifle şi produse foietaj 
Indicatorii Condiţii de admisibilitate 
Aspect exterior:   
forma  
  

Specifică produsului respectiv, nedeformată, maximum 1-2 lipituri laterale. 
Pentru chifle fabricate la maşinile de fabricare şi ambalare se admit deformări neînsemnate şi tăieturi neregulate.  

suprafaţa 
  

Lucioasă, presărată cu diferite ingrediente (condimente, miez de nuci, de seminţe, fulgi de cereale etc.) sau glazurată total sau parţial 
uniform sau puţin ondulat fără aglomerări considerabile în inferiorul produsului, cu crestături, înţepături sau alt desen, conform reţetei 
corespunzătoare. Nearsă, reliefată sau cu umplutură ieşită pe suprafaţă în funcţie de reţetă. 

culoarea De la auriu-deschis pînă la brună, fără arsuri. În locurile de unire a fitilurilor în produse împletite se admite culoare mai deschisă. Glazurate 
şi presărate conform reţetei corespunzătoare. 

Consistenţa 
miezului 

Bine copt, elastic, nu este umed la pipăit, cu porozitate dezvoltată, fără urme de cocoloşi şi făină nefrămîntată. Cu straturi uşor separabile, 
legate între ele, se admit îndesiri neînsemnate ale foielor, cu sau fără umplutură conform reţetei corespunzătoare.  

Gust şi aromă Plăcută, caracteristice produsului bine copt, specifice produsului respectiv, fără gust acru sau amar, fără miros străin 
Incluziuni străine, 
scrîşnet de la 
impurităţi 
minerale 

Nu se admit 



NOTE:  
1. Caracteristica concretă a proprietăţilor organoleptice pentru fiecare tip de chifle şi produse foietaj trebuie să fie indicate în reţetă. 
2. Abaterile admisibile în minus de la masa netă a chiflelor şi a produselor foietaj la finele termenului maxim de valabilitate după scoaterea din cuptor nu 
trebuie să depăşească, în procente: 

pentru fiecare unitate de produs cu masa mai mică de 100 g  6,0; 
pentru fiecare unitate de produs cu masa de la 100 pînă la 200 g  5,0; 
pentru fiecare unitate de produs cu masa de 200 g şi mai mare  3,0; 
pentru 10 unităţi de produse cu masa mai mică de 200 g  3,0; 
pentru 10 unităţi de produse cu masa de 200 g şi mai mare  2,5; 
Abaterea masei nete a chiflelor şi a produselor foietaj în plus nu se limitează. 
 

a2) pentru produse naționale 
Indicatorii Condiţii de admisibilitate 
Aspect exterior:   
forma   Ovală sau rotundă subţire . 

Blaturi pentru pizza – circulară cu grosimea de la 3 – 10 mm. 
suprafaţa  Reliefată (bombată). Opacă cu relief circular, se admit asperităţi. Pentru blaturi pizza – bombată la margine, se admite rugozitate. 
culoarea De la galben deschis pînă la brun deschis, în locurile umflate este cafeniu. Pentru lavaş Arab şi blat pizza – de la galben deschis pînă la 

cafeniu deschis, în locurile cu înflături – cafenie.  
Consistenţa 
miezului: gradul 
de coacere, 
porozitatea 

Copt bine, bine dezvoltată 

Gust şi miros Caracteristice acestui tip de produs, fără gust şi miros străin.  
Incluziuni străine, 
scrîşnet de la 
impurităţi 
minerale 

Nu se admit 



NOTE:  
1. Caracteristica concretă a proprietăţilor organoleptice pentru fiecare tip de lavaş trebuie să fie indicate în reţetă 
2. Abaterile admisibile în minus de la masa netă a lavaşului armenesc subţire, lavaşului Arab, lavaşului Matnacaş şi blatului pizza la finele termenului maxim 
de valabilitate după scoaterea din cuptor nu trebuie să depăşească, în procente: 

pentru fiecare unitate de produs cu masa netă de pînă la 0,1 kg  5,0; 
pentru fiecare unitate de produs cu masa netă de peste 0,1 kg 3,0; 
pentru 10 unităţi de produs cu masa netă de pînă la 0,1 kg  3,0; 
pentru 10 unităţi de produs cu masa netă de peste 0,1 kg 2,5; 

Abaterea masei nete a produsului în plus nu se limitează. 
 

a3) pentru produse împletite 
  Indicatorii Condiţii de admisibilitate 
  1 2 
a3) pentru produse împletite   
Aspect exterior:     
forma  
  

Neaplatizată, fără lipituri, împletită simplă şi/sau suprapusă, din două pînă la şase fitile. În formă rotundă, inelară, ovală, 
alungită-ovală, alungită, dreptunghiulară, pătrată sau altă formă conform reţetei. Pentru produsele coapte în formă, 
corespunzătoare formei în care a fost coaptă.  

  

suprafaţa 
  

Lucioasă, cu împletitura fitilurilor bine reliefată, se admit rupture mici în locurile de împletire sau unire a fitilurilor şi 
crăpături mici pe suprafaţa cu lăţimea maximă de 0,3 cm. În funcţie de tipul produselor şi în conformitate cu reţeta şi 
instrucţiunea tehnologică:  

- ornată cu desen în formă de spice, flori, frunze sau alt desen arbitrar; 
- unsă cu ou sau alt semifabricat pentru ornare, sau fără ungere;  
- presărată cu diferite ingrediente (condimente, miez de nuci, mac, susan, nuci, fărămituri sau alt semifabricat 

pentru ornare sau fără presărare; 

  

culoarea De la galben deschis pînă la cafeniu, fără arsuri. În locurile desenului şi de unire a fitilurilor se admite mai deschisă;   
Consistenţa miezului Caracteristic unui produs bine copt, elastic, nu este umed la pipăit, cu porozitate dezvoltată, fără urme de cocoloşi şi 

făină nefrămîntată.    
Aspect în secţiune  Miez bine afînat pe toată suprafaţa secţiunii, fără aglomerări de făină, legat structural de coajă, elastic. cu pori unifotmi.  
Gust şi aromă Plăcută, caracteristice produsului bine copt, specifice produsului respectiv, fără gust acru sau amar, fără miros străin.   
Incluziuni străine, scrîşnet de la 
impurităţi minerale Nu se admit   



NOTE: 
1. Caracterizarea concretă a proprietăţilor organoleptice pentru fiecare tip de produse împletite trebuie să corespundă celor indicate în reţetă.  
2. Abaterile admisibile în minus de la masa netă a produselor împletite la finele termenului maxim de valabilitate după scoaterea din cuptor nu trebuie să 
depăşească, în procente: 
   pentru fiecare unitate de produs cu masa mai mică de 200 g          5,0; 
   pentru fiecare unitate de produs cu masa de 200 g şi mai mare          3,0; 
   pentru 10 unităţi de produse cu masa mai mică de 200 g          3,0; 
   pentru 10 unităţi de produse cu masa de 200 g şi mai mare          2,5; 
   Abaterea masei nete a produselor împletite în plus nu se limitează. 

 
b) pentru produse de covrigărie, sticksuri şi beţişoare 
Indicatorii Condiţii de admisibilitate 
Aspect exterior:  
forma   În formă de inel oval sau rotund, sau altă formă. Pentru covrigii modelaţi manual se admite vizibil locul de unire a capetelor fitilului şi 

neregularităţi la întinderea fitilului în locul de unire a capetelor lui. Se admit minimum două lipituri mici, suprafaţa plată a părţii situate pe 
tavă, plasă sau vatră. Sticksurile – beţişoare cu forma rotungită. Se admite suprafaţa puţin plată a părţii situate pe vatră; o curbare 
neînsemnată a beţişoarelor; prezenţa unor beţişoare lipite unul de altul în cantitate de max. 2% din masa unei lăzi şi max. 4% din masa 
unui ambalaj de desfacere. 

suprafaţa Corespunzătoare produsului, fără impurităţi. Pe o parte se admit imprimări de la plasă, crăpături şi umflături locale pe suprafaţă. Pentru 
covrigii ambalaţi se admit zbîrcituri neînsemnate. Pentru sticksuri şi beţişoare suprafaţa este netedă. Se admite puţin zgrunţuroasă şi 
ondulată. Pentru covrigei, sticksuri şi beţişoare presărate sau glazurate, conform reţetei corespunzătoare.   

culoarea De la galben-deschis pînă la cafeniu-închis. Se admite o culoare mai întunecată şi fără luciu pe partea situată pe tavă, plasă, vatră. Pentru 
sticksuri şi beţişoare – de la galben-deschis pînă la cafeniu-închis. Glazurate şi presărate  conform reţetei corespunzătoare. 

în secţiune Afînaţi, bine copţi, fără urme de făină nefrămîntată 
gust  Caracteristic produsului, fără gust strain 
miros  Caracteristic produsului, fără miros strain 
frăgezimea  Covrigeii trebuie să fie fragezi sau sfărîmicioşi, covrigeii uscaţi, sticksurile şi beţişoarele – fragezi, uşor friabili 
numărul de 
produse fărîmate 
şi fărîmituri  

Pentru covrigeii uscaţi ambalaţi, cu masa 0,2-0,5 kg se admit 1-3 covrigei fărîmaţi, cu masa peste 0,5-1,0 kg se admit 3-5 covrigei fărîmaţi 
Pentru covrigei ambalaţi, cu masa 0,3-0,5 kg se admit 1-2 covrigei fărîmaţi, pentru cei cu masa peste 0,5-1,0 kg se admit 2-3 covrigei 
fărîmaţi 



Pentru sticksuri şi beţişoare numărul de produse fărîmate în lăzi – max. 10,0%, în cutii şi pachete  – max. 8,0 %, în pungi – max. 10,0%; 
numărul de fărîmituri în lăzi – max. 5,0%, în cutii şi pachete – max. 4,0%, în pungi – max. 5,0%. 

Note:  
1. Caracteristica concretă a proprietăţilor organoleptice, inclusiv numărul de produse fărîmate pentru fiecare tip de produse de covrigărie, sticksuri şi beţişoare 
trebuie să fie indicate în reţetă. 
2. Abaterile admisibile în minus de la masa netă a produselor de covrigărie, sticksuri şi beţişoare comercializate cu bucata, pentru produsele fără ambalaj – la 
finele termenului maxim de valbilitate după scoaterea din cuptor şi pentru produsele ambalate – la finele termenului de valabilitate nu trebuie să depăşească: 
6,0 procente din masa unui produs aparte; 3,0 procente din masa medie a 10 produse; 1,0 procent din masa produsului pînă la 5,0 kg; 0,5 procente din masa 
produsului mai mare de 5,0 kg.. 
Abaterea în plus de la masa stabilită a unui produs comercializat cu bucata nu se limitează. 

 
 
c) pentru pesmeţi și pesmeți măcinați 
Indicatorii Condiţii de admisibilitate 
Aspect exterior:  
forma  Felii, corespunzătoare pîinii, produsului de cozonac din care au fost tăiate. Se admite fabricarea pesmeţilor în formă de cubuşoare sau altă 

formă 
Pentru pesmeți măcinați predomină făina grișată, omogenă 

suprafaţa Cu porozitatea dezvoltată, fără urme de făină nefrămîntată 
Cu incluziuni de condimente, tărîţe, stafide, nuci, fructe zaharisite şi alte ingrediente, în funcţie de reţeta concretă pentru fiecare sortiment 
de pesmeţi 

culoarea De la galben-deschis pînă la cafeniu-deschis pentru pesmeţii din pîine de făină de grîu şi de la galben pînă la cafeniu-închis pentru pesmeţi 
din pîine de făină de secară şi amestec de făină de secară şi de grîu, fără  ardenţă. Se admit incluziuni de culoare închisă, în funcţie de 
materia primă utilizată 
Pentru pesmeții măcinațoi – de la galben – deschis pînă la cafeniu – închis. 

Cantitatea de 
pesmeţi frînţi, 
coltuce şi pesmeţi 
cu dimensiuni 
micşorate 

Cantitatea de pesmeţi cu dimensiuni micşorate, mărginiţi de coltuc, nu trebuie să depăşească 10 %. Cantitatea pesmeţilor frînţi în produsele 
vîndute la greutate nu trebuie să depăşească 7 %. În pesmeţii preambalaţi cu masa 0,1 kg – 1 pesmete frînt, cu masa peste 0,1 kg – 1 sau 2 
pesmeţi frînţi într-o unitate de ambalaj. În cazul ambalării mecanizate se admite 2 sau 3 pesmeţi frînţi într-o unitate de ambalaj. 
Numărul de coltuce nu trebuie să depăşească 2 % la pesmeţii vînduţi la greutate  şi un coltuc într-o unitate de  ambalaj 

Gust şi miros Caracteristic produsului, fără gust şi miros strain 



Fragilitate Pesmeţii trebuie să fie fragile 
Note: 
1. Ars se consideră pesmetul cu coaja carbonizată sau cu caramelizare în aşa măsură, încît este condiţionat un gust amar evident. 
2. Se admite prezenţa pesmeţilor din pîine de făină de secară şi din pîine din amestec de făină de secară şi de grîu cu coaja puţin carbonizată sau cu gust slab amărui, 
condiţionat de caramelizare, în cantitate de maximum 1 % la masa pesmeţilor. 
3. Caracteristicile organoleptice  pentru tipul concret de pesmeţi  conform reţetei. 
4. Abaterile admisibile în minus de la masa netă a pesmeţilor comercializate cu bucata, pentru produsele fără ambalaj – la finele termenului maxim de 
valabilitate după scoaterea din cuptor şi pentru produsele ambalate – la finele termenului de valabilitate nu trebuie să depăşească: 6,0 procente din masa unui 
produs aparte; 3,0 procente din masa medie a 10 produse; 1,0 procent din masa produsului pînă la 5,0 kg; 0,5 procente din masa produsului mai mare de 5,0 kg. 
Abaterea în plus de la masa stabilită a unui produs comercializat cu bucata nu se limitează. 
5. Abaterile admisibile în minus de la masa netă a pesmeţilor măcinaţi preambalaţi nu trebuie să depăşească în procente: 
 pentru masa netă pînă la 0,400 kg inclusiv – 2,0; 
 pentru masa netă de la 0,401 pînă la 1,000 kg – 1,0; 
 pentru masa netă de la 1,001 pînă la 5,000 kg – 3,0; 
 pentru masa netă de la 20,000 pînă la 30,000 kg – 0,1. 

 Abaterea masei nete în plus nu se limitează.  
 
d) pentru paste făinoase 
Indicatorii Condiţii de admisibilitate 
 Condiţii de admisibilitate pentru pastele făinoase din grupa: 

A1 B1 C1 

Aspect exterior:  
forma  Corespunzătoare tipului şi subtipului pastelor făinoase respective 
suprafaţa Fără urme de făină. Pentru produse modelate prin tăiere şi ştanţare – cu asperităţi, pentru produse modelate prin presare – netedă, fără 

striaţiuni  
în secţiune Aspect sticlos Aspect sticlos Aspect opac 
culoarea Uniformă, cu nuanţă crem sau gălbuie, 

specifică calităţii făinii, fără urme de făină 
nefrămîntată 

Uniformă  specifică calităţii făinii, fără urme 
de făină nefrămîntată 

Uniformă, specifică calităţii făinii, fără urme 
de făină nefrămîntată 

Culoarea la produsele cu adaosuri - cu nuanţă specifică adaosului 
gust şi miros Caracteristic pastelor făinoase, fără gust şi miros strain 
starea produselor Produsele trebuie să fie elastice, să nu-şi piardă forma, să nu se lipească, să nu formeze conglomerate, să nu se desfacă. 

Apa în care s-au fiert pastele făinoase poate fi: 



după fierbere pentru pastele făinoase din grupa C' şi pentru toate pastele făinoase modelate prin tăiere, ştanţare – opalescentă, cu sediment; 
pentru paste făinoase din grupa A' şi B' – slab opalescentă, fără sediment. 

Note: 
1. La macaroanele drepte, pene, fidea şi tăiţei  se admit deformări îndoituri şi curbări, care nu dăunează aspectul exterior al produselor şi nu micşorează 
volumul ambalajului.  
2. Abaterile admisibile de la masa netă a pastelor făinoase la umiditate standard la momentul de fabricaţie nu trebuie să depăşească în procente: 

minus 1,0 de la masa medie a 10 ambalaje de desfacere; 
minus 2,0 de la masa unui ambalaj de desfacere; 
minus 0,5 de la masa unui ambalaj colectiv. 
Abaterea masei nete a pastelor făinoase în plus nu se limitează”. 

 
 
 
22) Anexa 2 „Indicii fizico-chimici pentru produse de panificaţie şi paste făinoase” se expune în redacţie nouă: 

Anexa nr.2 
la Reglementarea tehnică 

„Produse de panificaţie şi paste făinoase”  
Indicii fizico-chimici pentru produse de panificaţie şi paste făinoase 

 
a) pentru pîine, produse de franzelărie şi cozonac 

Caracteristici 
Condiţii de admisibilitate pentru  

pîine şi produse de franzelărie din făină de grîu pîine din făină de secară şi amestec de făină 
de secară şi  grîu 

produse de cozonac 



integrală, 
amestec de 

făină integrală 
şi de calitatea 
întîi, integrală 
şi de calitatea 

a doua 

de calitatea a 
doua, amestec 

de făină de 
calitatea a doua 

şi întîi, de 
calitatea a doua 

şi superioară 

de calitatea 
întîi, 

amestec de 
făină de 

calitatea întîi 
şi superioară 

de calitate 
superioară 

din făină 
de 

secară 
integrală 

din făină 
de 

secară 
semialbă 

din făină 
de 

secară 
albă  

din amestec 
de făină de 
secară şi  

grîu 

din făina de 
grîu de 
calitate 

superioară 

din făina de 
grîu de 

calitate întîi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Fracţia masică de 
umiditate, % 
 
Aciditatea, grade 
 
Porozitatea 
miezului, %, 
minimum 

43,0 – 50,0 
 
 

3,0 – 8,0 
 
 

51,0 

39,0 – 48,0 
 
 

2,0 – 5,0 
 
 

60,0 

33,0 – 47,0 
 
 

1,5 – 4,0 
 
 

62,0 

30,0 – 46,0 
 
 

1,5 – 3,5 
 
 

65,0 

46,0-53,0 
 
 

5,5-13,0 
 
 

44,0 

46,0-51,0 
 
 

5,5-12,0 
 
 

44,0 

43,0-51,0 
 
 

6,0-11,0 
 
 

50,0 

41,0-53,0 
 
 

4,0-12,0 
 
 

46,0 

24,0-39,0 
 
 

1,5-3,0 
 
 
- 

30,0-39,0 
 
 

2,5-4,0 
 
 
- 

Fracţia masică de 
zahăr, exprimată 
în substanţă 
uscată, % 

Conform valorii calculate stabilite în reţetă, cu abatere în minus de maximum 1,0 10,0-22,0 10,0-22,0 

Fracţia masică de 
grăsime, 
exprimată în 
substanţă uscată, 
% 

Conform valorii calculate stabilite în reţetă, cu abatere în minus de maximum 0,5 5,5-17,0 5,5-17,0 



Note:  
1. Indicatorii fizico-chimici concreţi pentru fiecare tip de produse trebuie să fie stabiliţi în reţetă. 
2. Fracţia masică de zahăr şi grăsime la pîine şi produse de franzelărie din făină de grîu se normează prin conţinutul acestora conform reţetei de fabricaţie şi 
constituie minimum 2,0 kg la 100 kg făină 
3. Conform reţetei  conţinutul total de zahăr şi/sau grăsimi  în produsele de cozonac trebuie să fie de minimum 14 kg la 100 kg făină. 
4. Se admite abaterea în plus a fracţiei masice de zahăr şi grăsime. 
5. Se admite normarea porozităţii miezului în produse mai mari de 200 g. 
6. Se admite mărirea acidităţii stabilite în reţetă cu 1,0 grad pentru produse fabricate cu utilizarea drojdiilor lichide, a amestecului de drojdii comprimate şi 
lichide, a maielelor acido-lactice sau cu adaos de produse lactate acidulate, precum şi în cazul în care este necesară prevenirea bolii mezentericus. 
7. Se admite majorarea acidităţii cu 0,5 grade la produse de cozonac fabricată cu utilizarea făinii de grîu de calitate superioară şi cu 1,0 grad la produse de 
cozonac fabricată cu utilizarea făinii de grîu de calitate întîi, contra normelor fixate în produse fabricate cu utilizarea drojdiilor lichide, amestecul de drojdii 
comprimate şi lichide, maielelor acido-lactice sau cu adaos de produse lactate acidulate.  
8. În produse cu masa mai mică de 0,2 kg, produse cu dimensiunea minimală a secţiunii transversale de 6,0 cm şi mai mică şi produse împletite porozitatea nu 
se determină. 
9.  În produsele cu incluziuni de materia primă cu dimensiuni mai – boabe de grîu, nuci, seminţe, fructe porozitatea nu se determină. 
10. În produse de cozonac cu umplutură caracteristicile fizico-chimice se determină după înlăturarea umpluturii.  
11. În pîine din făină de secară şi amestec de făină de secară şi grîu cu adaos de malţ fracţia masică de zahăr nu se determină.  
12. Fracţia masică de umiditate se determină în fiecare lot și la cererea beneficiarului 
13. Aciditatea, porozitatea, fracţia masică de grăsime şi zahăr se determină la cererea beneficiarului, dar nu mai rar de o dată în trimestru.    

 
a1) pentru chifle şi produse foietaj 

Caracteristici 
Condiţii de admisibilitate pentru  

chifle din făină de grîu  produse foietaj 
calitatea superioară calitatea întîi  cu drojdie fără drojdie 

1 2 3  4 5 
Fracţia masică de umiditate, % 
 
Aciditatea, grade 
 

26,0 – 45,5 
 

1,5 – 3,5 
 
 

30,0 – 44,0 
 

2,0 – 4,0 
 
 

 max. 39,0 
 

0,5-3,0 
 

 

max. 12,0 
 

0,2-3,0 
 

 



Fracţia masică de zahăr, exprimată în substanţă uscată, % Conform valorii calculate stabilite în reţetă, cu abatere 
în minus de maximum 1,0 max. 22,0 - 

Fracţia masică de grăsime, exprimată în substanţă uscată, % Conform valorii calculate stabilite în reţetă, cu abatere 
în minus de maximum 0,5 - - 

Note:  
1. Indicatorii fizico-chimici concreţi pentru fiecare tip de produse trebuie să fie stabiliţi în reţetă. 
2. Fracţia masică de zahăr în chifle şi produse foietaj cu drojdii se normează în cazul în care conţinutul lui conform reţetei de fabricare este mai mare decît 2,0 

kg la 100 kg făină  
3. Conform reţetei în chifle suma totală de zahăr şi grăsime trebuie să fie mai puţin de 14 kg la 100 kg făină. 
4. Pentru chifle se admite abaterea în plus a fracţiei masice de zahăr şi grăsime. 
5. Se admite normarea porozităţii miezului în produse mai mare de 200 g. 
6. Se admite mărirea acidităţii stabilite în reţetă cu 1,0 grad pentru produse fabricate cu utilizarea drojdiilor lichide, a amestecului de drojdii comprimate şi 

lichide, a maielelor acido-lactice sau cu adaos de produse lactate acidulate, precum şi în cazul în care este necesară prevenirea bolii mezentericus. 
7. În chifle şi produse foietaj cu umplutură caracteristicile fizico-chimice se determină după înlăturarea umpluturii.  

 8. Fracţia masică de umiditate se determină în fiecare lot şi la cererea beneficiarului. 
 9. Aciditatea, porozitatea, fracţia masică de grăsime şi zahăr şi fracţia masică de umplutură se determină la cererea beneficiarului, dar nu mai rar de o dată în 
trimestru. 

 
 
 

a2)  pentru produse naţionale 
 

Caracteristici 
Condiţii de admisibilitate pentru  

Lavaş  Turte  Blat pentru pizza Lipie Pita 
1 2 3 4 5 6 



Fracţia masică de umiditate, 
%, max 
 
Aciditatea, grade, max 

 
43,0 

 
2,5 

 

 
42,0 

 
3,0 

 

 
32,0 

 
3,0 

 

 
42,0 

 
3,0 

 
42,0 

 
3,0 

Note:  
1. Indicatorii fizico-chimici concreţi pentru fiecare tip de produse trebuie să fie stabiliţi în reţetă. 
2. Fracţia masică de umiditate şi aciditate se determină în fiecare lot şi la cererea beneficiarului. 

 
      a3) pentru produse împletite  

Caracteristici 
Condiţii de admisibilitate pentru  

produse împletite  
din făină de grîu de 
calitate superioară 

din amestec de făină 
de calitate superioară 

şi întîi 
din făină de calitate 

întîi 
din amestec de făină 
de calitate întîi şi a 

doua 
din făină de calitate 

a doua 
1 2 3 4 5 6 

 
Fracţia masică de 
umiditate, % 
 
Aciditatea, grade 

 

 
30,0 – 46,0 

 
1,5 – 3,5 

 

 
33,0 – 47,0 

 
1,5 – 4,0 

 

 
33,0 – 47,0 

 
1,5 – 4,0 

 

 
33,0 – 48,0 

 
3,0 – 5,0 

 

 
33,0-48,0 

 
3,0-5,0 

 

Fracţia masică de zahăr, 
exprimată în substanţă 
uscată, %, max. 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
Fracţia masică de 
grăsime, exprimată în 
substanţă uscată, %, max. 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 



Note:  
1. Indicatorii fizico-chimici concreţi pentru fiecare tip de produse trebuie să fie stabiliţi în reţetă. 
2. Fracţia masică de zahăr şi grăsime la  produse împletite din făină de grîu se normează prin conţinutul acestora conform reţetei de 
fabricaţie şi constituie minimum 2,0 kg la 100 kg făină.  
3.  Abaterea în minus a fracţiei masice de zahăr şi grăsimi a produselor împletite nu trebuie să depăşească: 
       1,0 %  pentru fracţia masică de zahăr; 
       0,5 %  pentru fracţia masică de grăsime. 
4. Se admite abaterea în plus pentru fracţia masică de zahăr şi grăsime. 
5. Se admite mărirea acidităţii stabilite în reţetă cu 1,0 grad pentru produse fabricate cu utilizarea drojdiilor lichide, a amestecului de 
drojdii comprimate şi lichide, a maielelor acido-lactice sau cu adaos de produse lactate acidulate, precum şi în cazul în care este necesară 
prevenirea bolii mezentericus. 
6. Fracţia masică de umiditate se determină în fiecare lot şi la cererea beneficiarului. 
7. Aciditatea, porozitatea, fracţia masică de grăsime şi zahăr se determină la cererea beneficiarului, dar nu mai rar de o dată în trimestru.    

 
34.) La tabelul c) denumirea „pentru pesmeţi” se modifică în „pentru pesmeţi şi pesmeţi măcinaţi” propunem următoarele 

modificări: 
 

Caracteristici  
Condiţii de admisibilitate pentru 

pesmeţi din  pîine de: 
pesmeţi de cozonac pesmeţi măcinaţi făină de 

grîu 
 amestec de 
făină de grîu 
şi de secară 

făină de 
secară 

 
Fracţia masică de umiditate, %, 

maximum 
 
Aciditate, grade, maximum 

 

 
12,0 

 
 

5,0 
 

 
12,0 

 
 

17,0 
 

 
12,0 

 
 

20,0 
 

 
10,0 

 
 

4,0 
 

 
10,0 

 
 

9,0 
 



 
Capacitatea de umf-lare, minute, 

maximum 
 
Fracţia masică de grăsime exprimată în 

substanţe uscate, % 
 
Fracţia masică de zahăr exprimată în 

sub-stanţe uscate, % 
 
Fineţea de măcinare, restul pe sita din 

plasă de sîrmă, % max: 
- № 1, 2 
- № 095. 

 
  Impurităţi metalomagnetice, mg/1 kg 
pesmeţi măcinaţi: 
- cu dimensiunea particulelor izolate în 
măsură liniară max. 0,3 mm  
  
 Impurificare şi infestare cu dăunători ai 
cerealelor  

 
3 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
10 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
15 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
2 
 
 

conform normelor 
stabilite în reţetă 

 
Idem 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

5,0 
8,0 

 
 
 

3,0 
 
 

nu se admite 
     Note:    
1) Normele fracţiilor masice de zahăr şi grăsime în pesmeţi se stabilesc în cazul conţinutului de zahăr sau de grăsime în reţetă 
peste 2 kg la 100 kg de făină. 
2) Fracţia masică de grăsime exprimată în substanţe uscate trebuie să co-respundă valorii stabilite în reţetă cu abaterea limită în 
minus de maximum 0,5 %. 
3) Fracţia masică de zahăr exprimată în substanţe uscate trebuie să corespundă valorii stabilite în reţetă cu abaterea limită în 
minus de maximum  1,0 %. 
4) În pesmeţi şi pesmeţi măcinaţi nu se admit semne de mucegai, contaminare cu dăunători ai cerealelor, incluziuni străine şi 
impurităţi minerale. 
5) Aciditatea se determină în produse cu conţinut de drojdie de panificaţie. 
6) Fracţia masică de umiditate, aciditatea, coeficientul de umflare, fracţia masică de grăsime şi zahăr se determină la cererea 



beneficiarului, dar nu mai rar de o dată în trimestru. 
 

35.) Anexa nr. 2  tabelul d) pentru paste făinoase:  
la “Fracţia masică de fărîmături, %, maximum pentru pastele făinoase în:” subpunctul a şi b sintagma “fidea, tăiţei, lazane, ravioli, 
canneloni, gnocchi” se substituie cu sintagma „fidea, tăiţei, lasagna, ravioli, canneloni, gnocchi, cuşcuş”. 
 
la “Conţinutul  de produse scurte în pastele făinoase lungi, %, maximum: se modifică: 
    - pentru macaroane 
    - pentru tăiţei, fidea” 
 
La NOTE: se adaugă un punct nou nr.8: 
8. Raportul între umplutură şi semifabricat pentru produsele ravioli, canneloni, gnocchi, lasagna este  49:51. 



3. Reglementarea tehnică „Uleiuri vegetale comestibile”, aprobată prin  
Hotărârea Guvernului nr. 434 din 27 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova Nr. 87-90, art. Nr. 510, la 04.06.2010 ), se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
1) la capitolul I, pct. 1, tabelul referitor la poziţia tarifară, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
Poziţia tarifară, conform 
Nomenclatorului mărfurilor 
al Republicii Moldova 

Denumirea produselor 

1507 Ulei de soia şi fracţiunile acestuia, chiar rafinate, dar 
nemodificate chimic 

1508 Ulei de arahide şi fracţiunile acestuia, chiar rafinate, dar 
nemodificate chimic 

1509 Ulei de măsline şi fracţiunile acestuia, chiar rafinate, dar 
nemodificate chimic 

1510 00 Alte uleiuri şi fracţiunile acestora, obţinute exclusiv din 
măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, inclusiv 
amestecuri ale acestor uleiuri sau fracţiuni cu uleiuri sau 
fracţiuni de la poziţia 1509 

1511 Ulei de palmier şi fracţiunile acestuia, chiar rafinate, dar 
nemodificate chimic (ulei brut, altele şi fracţiuni solide) 

1512 Uleiuri din seminţe de floarea-soarelui, de şofrănaş, de 
bumbac şi fracţiunile acestora, chiar rafinate, dar 
nemodificate chimic 

1513  Ulei de cocos (ulei de copră), de sîmburi de palmier sau 
de babassu şi fracţiunile acestora, chiar rafinate, dar 
nemodificate chimic 

1514  Uleiuri de rapiţă, de rapiţă sălbatică sau de muştar şi 
fracţiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate 
chimic 

1515  Alte grăsimi şi uleiuri de origine vegetală (inclusiv ulei de 
jojoba) şi fracţiunile acestora, fixe, chiar rafinate, dar 
nemodificate chimic 

1804 00 000 Unt, grăsimi şi ulei de cacao 
 

2) la capitolului II „Terminologie şi definiţiile produselor” sintagma „şi definiţiile 
produselor”, se exclude; 
 
3) punctul 3 se completează cu următoarele subpuncte:  
”42) ulei de dovleac ulei obţinut din seminţe de dovleac (Cucurbita maxima Duch, 
Cucurbita moschata L.)”. 
”43) ulei  bogat în acizi grași omega-3 – ulei care conține cel puțin 0,6 g acid 
linolenic per 100 g de produs”; 



„44) ulei cu compoziție echilibrată de acizi grași polinesaturaţi (AGP) – ulei în 
care raportul omega-6 / omega-3 constituie (1-13):1 și este asigurat prin conținutul 
de acid linoleic și linolenic al acestuia”; 
4) punctul 4 se completează cu 2 subpuncte noi cu următorul conţinut:  
„121) acid gras omega-6 – acid linoleic, notare convenţională – C18:2”; 
„122) acid gras omega-3 – acid linolenic, notare convenţională – C18:3”; 
5) punctul 10, subpunctul 1) după sintagma „de orez” se completează cu următorul 
conţinut: „de dovleac, uleiuri în amestec şi uleiuri cu conţinut echilibrat de acizi 
graşi polinesaturaţi”; 
6) punctul 12, subpunctul 2) după sintagma „de vişine” se completează cu 
sintagma “ de dovleac”; 
7) punctul 12 se completează cu un subpunct nou: 
 linoleico-linolenică cu compoziție echilibrată de acizi grași polinesaturaţi (floarea-
soarelui şi rapiță;  floarea-soarelui, rapiță şi soia;  floarea-soarelui, rapiță şi semințe 
de struguri; porumb şi rapiță; rapiță şi porumb;  porumb, rapiță şi semințe de 
struguri;  soia şi rapiță)”; 
8) punctul 23 de prezentat în variantă nouă: «23. Pentru uleiul de dovleac şi de 
cătină albă cupajat, suplimentar, pe eticheta de însoţire trebuie să se menţioneze 
fracţia masică de caroten.” 
 
9) după punctul 23 se completează cu un subpunct nou: 
„231 Pentru uleiurile cu compoziţie echilibrată de acizi graşi polinesaturaţi 
adăugător se indică “bogat în acizi graşi omega-3” şi conţinutul de acizi graşi 
omega-3 şi omega-6 la 100 g ulei”; 
10) la Anexa nr.1 tabelul se  completează cu o poziție nouă 22, cu următorul 
cuprins: 
Nr 
d/o 

Tipul Procedeele de obţinere Utilizarea uleiurilor 

22. Ulei de dovleac Se obţine din seminţe din 
dovleac prin presare 

Se utilizează nerafinat 

 
11) la Anexa nr.2: 
denumirea tabelului se înlocuiește cu următorul conținut: „Caracteristicile 
organoleptice ale uleiurilor dintr-un singur sau mai multe tipuri de materie 
primă”; 
 
în tabel la poziția ” Uleiuri vegetale lichide” se completează cu un rînd nou nr. d/o 
20 și la poziția ”Uleiuri în amestec” cu un rînd nou nr. d/o 28 , cu următorul 
conţinut: 



Nr 
d/o Denumirea uleiului Caracteristici 

aspect şi consistenţă culoare gust şi miros 
1 2 3 4 5 

20 Ulei de dovleac 
Transparent  la 

temperatura de 60 °С, fără 
tulburare şi sedement 

Galben-deschisă pînă la 
galbenă-roşcată 

Caracteristic tipului 
de ulei 

corespunzător, fără 
miros,  gust străin şi 

amărîme 
28 Uleiuri cu compoziţie 

echilibrată de acizi 
graşi polinesaturaţi 

Transparent fără sediment Galbenă de diferite 
nuanţe 

Plăcut. Gust de ulei 
fără individualitate, 
fără miros şi gust 
străin 



 
 
 

12) La anexa 3, denumirea tabelului se înlocuiește cu următorul conținut: „Caracteristicile fizico-chimice ale uleiurilor dintr-un singur sau mai multe tipuri de 
materie primă”, punctul VI, VII, IX se expune în redacţie nouă: 

 
VI.  Ulei de bumbac, de seminţe de struguri, de susan, de miez de nucă, de arahide,  de tomate şi de dovleac 

Nr 
d/o 

Denumirea caracteristicii Norma pentru uleiul de: 
bumbac seminţe de struguri                   

susan 
miez de 
nucă arahide tomate 

 
dovleac 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Indicele de aciditate, mg 

КОН/g, maximum 0,6 
                               rafinat-0,6  

nerafinat-4,0  4,0 0,6 0,6 0,6 
2. Indicele de peroxid, mmol 

oxigen activ/kg, maximum 10,0 
3. Fracţia masică a impurităţilor 

neprovenite din grăsimi 
(sediment raportat la masă) %, 
maximum 

lipsă 
rafinat-lipsă  
nerafinat-0,2 

rafinat-lipsă   
nerafinat-0,1 

 
0,2 lipsa - 

 
 
 

0,1 

4. Fracţia masică de apă şi 
substanţe volatile, %, 
maximum 

ulei 
nedeodorizat de 
calitatea întîi-
0,2 
 

rafinat – 0,1; 
narafinat – 0,15 

rafinat - 0,10 
nerafinat de calitatea 

întîi- 0,15 
nerafinat de calitatea 

a doua -0,2 
0,2 0,1 - 0,15 

5. Săpun (probă de identificare) 
lipsă lipsă rafinat-lipsă  - 

nu se 
admite - 

lipsă 
6. Temperatura de inflamare a 

uleiului extractiv, °С, 
minimum 

232 - 
deodorizat 
de calitatea 
superioară – 
234 

- 
 

- 
 

- 
 

234 
 

- 
 - 

7. Indicele de iod, g I2/100 g * 101-116 128-150 103-117 140-165 86-107 109-126 113-133 



8. Fracţia masică a substanţelor 
nesaponificabile, %, 
maximum* 

1,0 2,0 1,3 1,0 1,0 3,0  
1,2 

9. Densitatea relativă (x°C/ apă la 
20°C) * 0,918-0,926 

x =20ºC 
0,920-0,926 
x =20ºC 

0,915-0,924 
x =20ºC 

0,919-
0,928 
x =20ºC 

0,912-0,920 
x =20ºC 

0,920-
0,930 
x =15ºC 

0,916-0,928 
t=15ºC 

10. Indicele de refracţie (ND 
40°C) * 

1,458-1,466 1,467-1,477 1,465-1,469 - 1,460-1,465 
1,470-
1,479 
t=20ºC 

1,474-1,476 
t=20ºC 

11. Indicele de saponificare, mg 
KOH/g ulei * 189-198 188-194 186-195 187-198 187-196 189-199 

185-197 
12. Culoarea de iod în unităţi de  

roşu, maximum,  
35 galbene 
pentru calitatea 
superioară – 7, 
pentru calitatea  
întîi -10 

- 
 

mg I2, maximum - 15 
pentru uleiul 
nerafinat de calitatea 
a doua – 25 

maximum 
30 mgI2/ 10 cm3 
 

- 
 

 
- 

maximum 
13 mgI2/ 10 
cm3 

  
 

13. Fracţia masică de caroten, 
mg%, minimum - - - - - - 12  

* Caracteristicile – „indicele de iod”, „fracţia masică a substanţelor nesaponificabile”, „indicele de saponificare”, „densitatea relativă”, „indicele de refracţie” se 
determină la cererea beneficiarului sau în caz de litigiu. 
 
 
 
 
 
 
 

 



VII. Ulei de babassu,  orez, de saflor, de palmier, de sîmburi de  palmier, de cacao şi de cocos 
  Nr 
  d/o 

Denumirea caracteristicii Norma pentru uleiul de: 
babassu orez saflor saflor cu 

conţinut sporit 
de acid oleic 

palmier sîmburi de  
palmier 

cocos cacao  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Indicele de aciditate, mg 

КОН/g,  maximum 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

 
rafinat-0,6 

nerafinat-10,0 
0,6 

 
0,6 

recalculat  la 
acid oleic-

1,75% 
- 

2. Indicele de peroxid, mmol 
oxigen activ/kg,  maximum   10,0 

3. Fracţia masică a impurităţilor 
neprovenite din grăsimi 
(sediment raportat la masă) %, 
maximum 

0,05 
 

0,05 
 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 
 

- 
 

4. Fracţia masică de apă şi 
substanţe volatile, %,  
maximum 

0,2 
 

0,2 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,2 

5. Săpun (probă de identificare) - - - - - - lipsă - 
6. Temperatura de inflamare a 

uleiului extractiv, °С, 
minimum 

- 
- 

- - - - - 215  

7. Indicele de iod, g I2/100 g* 10-18 90-115 136-148 80-100 50-55 14,1-21,0 6,3-10,6 32-55 



* Caracteristicile – „indicele de iod”, „fracţia masică a substanţelor nesaponificabile”, „indicele de saponificare”, „densitatea relativă”, „indicele de refracţie” se 
determină  la cererea beneficiarului sau în caz de litigiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. Fracţia masică a substanţelor 
nesaponificabile, %, maximum * 1,2 6,5 1,5 1,0 1,2 1,0 1,5 0,5 

9. Densitatea relativă (x°C/ apă la 
20°C) * 

0,914-0,917
x=25ºC 

0,910-,929 
 
 
 

0,922-0,927 
x =20ºC 

0,913-0,919; 
x=20ºC 

0,910-0,916 
x=25ºC 

0,891-0,899 
x =50ºC 

0,899-0,914 
x=40ºC 

0,908-
0,921 

x =40ºC 
 

0,891-0,899 
x =50ºC 
 
 

10. Indicele de refracţie  (ND 40°C)* 1,448-1,451 1,460-1,473 
 
 

1,467-1,470 
 

 
 

1,460-1,464 
t=40 ºC; 

1,466-1,470 
t=25 ºC 

1,454-1,456 
t=50ºC 

 

1,448-1,452 
 

1,448-
1,450 

1,451-1,458 
 

11. Indicele de saponificare, mg 
KOH/g ulei * 245-256 180-199 186-198 186-194 190-209 230-254 248-265 190-209 



 
IX. Uleiuri în amestec 
 

Caracteristici 

Condiţii de admisibilitate pentru 
uleiuri în amestec de uleiuri cu compoziţie echilibrată de acizi graşi polinesaturaţi de 

floa
rea

-
soa

relu
i şi

 
soi

a ra
fina

t 
deo

dor
iza

t 
floa

rea
-

soa
relu

i şi
 

soi
a 

căt
ină

 alb
ă 

şi f
loa

rea
-

soa
relu

i 
floa

rea
 

soa
relu

i şi
 

rap
iţă 

floa
rea

-
soa

relu
i, 

răp
iţă 

şi 
soi

a 
floa

rea
-

soa
relu

i, 
răp

iţă 
şi 

sem
inţe

 de
 

stru
gur

i 
por

um
b ş

i 
răp

iţă 
răp

iţă 
şi 

por
um

b 
por

um
b, 

răp
iţă 

şi 
sem

inţe
 de

 
stru

gur
i 

soi
a şi

 
răp

iţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Culoarea de iod, mg I2, 
maximum 12 15 - 10 10 10 20 15 20 12 
Indicele de aciditate, mg 
КОН/g, maximum 0,6 2,3 4,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Indicele de peroxid, 
mmol oxigen activ/kg, 
maximum 

10 
Fracţia masică de apă şi 
substanţe volatile, %, 
maximum 

0,1 0,2 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 

Fracţia masică a 
impurităţilor neprovenite 
din grăsimi (sediment 
raportat la masă), %, 
maximum 

Lipsă 0,1 Nu se 
admite Lipsă  

Săpun (proba de 
identificare) Lipsă 
Fracţia masică de 0,225 0,01 - 0,025 0,025 0,025 0,05 0,05 0,05 0,05 



substanţe cu conţinut de 
fosfor, %, maximum: 
 - recalculate la 
stearooleolecitină  
- recalculate la Р2О5 

0,02 0,0009 - 0,002 0,002 0,002 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 

Fracţia masică de 
caroten, mg%, minimum - - 40 - - - - - - - 
Fracţia masică deacid 
linoleic, (С18:2), %, din 
suma acizilor graşi 

 34,8-
42,9 35,6-43,1 35,4-43,4 39,5-

40,2 
29,0-
29,5 39,5-40,1 45,2-

47,5 
Fracţia masică deacid 
linolenic, (С18:3), %, din 
suma acizilor graşi 

 
3,1-4,3 3,2-4,3 3,1-4,2 3,0-

3,9 
6,4-
8,0 3,0-4,0 4,7-5,7 

Temperatura de 
inflamare a uleiului 
extractiv, ºC, minimum 

240 240 234 - 
Fracţia masică a 
substanţelor 
nesaponificabile, %* 

max. 0,8 0,7-1,2 0,3-1,0 - 
Indicele de saponificare, 
mg KOH/g ulei* - - 187-

198 - 
Indicele de iod, g 
I2/100g* 120-140 112-

118 
120-
165 - 

* Caracteristicile – „indicele de iod”, „fracţia masică a substanţelor nesaponificabile”, „indicele de saponificare” se determină la cerere 
beneficiarului sau în caz de litigiu 

 
 
  



13) Anexa 4, tabelul se completează cu un rînd nou, cu nr. d/o 31, cu următorul conţinut: 
Compoziţia în acizi graşi pentru identificarea uleiurilor vegetale dintr-un singur tip de materie primă, în procente * 

Nr
. d/

0 
   T

ipu
l 

   C
 (6:

0) *
* 

 C 
(8:

0) *
* 

   C
 (10

:0)
** 

   C
 (12

:0)
** 

   C
 (14

:0)
** 

   C
 (16

:0)
** 

   C
 (16

:1)
** 

   C
 (17

:0)
** 

   C
  (1

7:1
)**

 

C (
18:

0)*
* 

C (
18:

1)*
* 

C (
18:

2)*
* 

C (
18:

3)*
* 

C (
20:

0)*
* 

C (
20:

1)*
* 

C (
20:

2)*
* 

C (
22:

0)*
* 

C (
22:

1)*
* 

C (
22:

2)*
* 

C (
24:

0)*
* 

C (
24:

1)*
* 

 
31.  Ulei de 

dovleac 
- - - - - 5,9-

12,0 
- - - 3,0-

6,0 
24,0-
47,0 

26,0-
57,0 

5,0- 
9,0 

< 0,5 - - - - - - - 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 


