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REPERTORIUL  
actelor normative din domeniul  

agriculturii şi alimentației 
 

Nr. Titlul actului normativ Documentul 
de politici 

Actul comunitar Link 

     
1990 

1.  Hotărîrea Guvernului nr. 282/1990 cu privire la unele măsuri 
în vederea perfecționării structurii administrative complexului 
agroindustrial al R.S.S.Moldova  

   

1991 
2.  Legea nr. 506/1991 cu privire la prioritatea dezvoltării sociale 

a satului și a complexului agroindustrial în economia națională 
a Republicii Moldova 

   

1992 
3.  Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 5 martie 1992 cu privire la modul 

de soluționare a litigiilor funciare, (Monitor, 1992, nr. 3, art. 81-1) 
  https://www.legis.md/ca

utare/getResults?doc_id=8
3280&lang=ro 

1993 
4.  Hotărîrea Parlamentului nr. 232-XIII din 29 septembrie 1994 

privind aderarea Republicii Moldova la Biroul Epizootic 
Internaţional, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 10, 
art. 95) 

N/C N/C http://www.legis.md/ca
utare/rezultate/63646 

5.  Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 12 noiembrie 1993 despre 
aprobarea regulamentelor privind terenurile destinate 
industriei,transportului, telecomunicaţiilor, apărării şi cu alte 
destinaţii speciale şi privind clasarea terenurilor irigate şi desecate 
în categoria celor neirigate şi trecerea la pierderi a sistemelor de 
ameliorare (Monitor, 1993, nr. 11, art. 366) 

  http://www.legis.md/ca
utare/rezultate/83455 

1994 
6.  Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 9 iunie 1994 despre aprobarea 

Principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate 
(Monitor, 1994, nr. 7. art. 61) 

N/C N/C http://www.legis.md/ca
utare/rezultate/4208 

1995 
7.  Legea nr. 371 din 15 februarie 1995 privind selecția și reproducția 

în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 20, 
N/C N/C http://www.legis.md/ca

utare/rezultate/99466 
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art. 182) 
8.  Legea nr. 649/1995 privind modul de creditare a producătorilor de 

mărfuri viti-vinicole (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, 
nr. 7, art. 66) 

   

9.  Hotărîrea Guvernului nr. 24/1995 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului 
funciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 14, art. 
62) 

 N/C http://www.legis.md/ca
utare/rezultate/85524 

10.  Hotărîrea Guvernului nr. 242/1995 despre Normele tehnice privind 
pepinieritul viticol, viticultura și vinificația (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1995, nr. 27, art. ) 

   

11.  Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 privind modul 
de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare și defrișare a 
plantațiilor perene 

  http://lex.justice.md/in
dex.php?action=view&vi
ew=doc&lang=1&id=304
116 

12.  Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 10.11.1995 pentru aprobarea 
Regulamentului de producere a vinurilor şi altor produse vinicole cu 
denumire de origine, Monitorul Oficial nr. 11-12 din 22.02.1996 
(Abrogat prin HG 356/2015) 

N/C N/C http://lex.justice.md/in
dex.php?action=view&vi
ew=doc&lang=1&id=296
761 

13.  Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 20 noiembrie 1995 cu privire la 
aprobarea și punerea în aplicare a modelelor certificatului tehnic de 
înmatriculare pentru tractoare și alte mașini și mecanisme 
autopropulsate și certificatului de tractorist mecanic (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11-12, art. 57) 

  http://lex.justice.md/in
dex.php?action=view&vi
ew=doc&lang=1&id=296
792 

1996 
14.  Legea nr. 728 din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 17-18, 188) 
N/C N/C http://www.legis.md/ca

utare/rezultate/89040 
15.  Hotărîrea Departamentului Comerţului nr. 22 din 3 septembrie 

1996 cu privire la aprobarea normelor perisabilităţii naturale ale 
mărfurilor alimentare şi nealimentare la întreprinderile de comerţ 
de toate formele de proprietate din Republica Moldova şi a 
instrucţiunii privind aplicarea lor, (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1997, nr. 22-23, art. 37) 

N/C N/C  

1998 
16.  Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 12 octombrie 1998 despre unele 

măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 96, art.996) 

  http://www.legis.md/ca
utare/rezultate/100168 
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1999 
17.  Legea zootehniei nr. 412 din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1999, nr. 73 – 77, art. 347) 
N/C N/C http://www.legis.md/ca

utare/rezultate/86379 
18.  Legea culturilor nucifere nr. 658 din 29 octombrie 1999 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 153 – 155, art. 749) 
N/C N/C http://www.legis.md/ca

utare/rezultate/62033 
19.  Hotărîrea Guvernului nr. 878 din 29 septembrie 1999 cu privire la 

crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea 
proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de Banca Mondială 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 109-111, art. 
946) 

N/C N/C http://www.legis.md/ca
utare/rezultate/75977 

20.  Ordinul nr. 110 din 14.06.1999 cu privire la aprobarea normelor, 
cerinţelor sanitare veterinare şi modelelor certificatelor veterinare  

   

2000 
21.  Legea nr. 926-XIV din 13 aprilie 2000 despre aderarea Republicii 

Moldova la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 54-56, art. 363) 

N/C N/C http://www.legis.md/ca
utare/rezultate/14533 

22.  Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi 
circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, Monitorul Oficial 
nr. 98-99 din 15.06.2010 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/99481 

23.  Hotărîrea Guvernului nr. 980 din 25 septembrie 2000 cu privire la 
crearea Unităţii Consolidate pentru Implementarea Programelor 
Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă în baza 
Acordurilor de Împrumut semnate între Guvernul Republicii 
Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 124-126, art. 
1084) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/92265 

24.  Ordinul nr. 83/2000 cu privire la aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind condiţiile sanitar veterinare şi procedura de 
autorizare sanitară veterinară de funcţionare a unităţilor supuse 
controlului veterinar şi privind aprobarea practicii activităţii de 
export cu produse de origine animală şi cu alte produse supuse 
controlului sanitar veterinar, Monitorul Oficial nr. 94-97 din 
03.08.2000 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/88687 

25.  Ordin nr. 84/2000 cu privire la aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară 
veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse 
şi subproduse de origine animală, furaje şi alte produse şi materii 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/88688 
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care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea 
publică, Monitorul Oficial nr. 97 din 03.08.2000 

26.  Ordinul Ministerului Mediului nr. 426 din 27 octombrie 2000 cu 
privire la aprobarea Regulilor de întreținere a cîinilor în localitățile 
Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, 
nr. 149-151, art. 398) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/80196 

2002 
27.  Acord cu privire la crearea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi 

Vinului din 3 aprilie 2001, ratificat prin Legea nr. 921-XV din 21 
martie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-
52, art. 340. 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/28909 

28.  Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 27 martie 2002 despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la importul sau exportul de seminţe şi 
material săditor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 
46-48, art. 443) (abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr. 257/2019) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/31704 

29.  Ordin nr. 56 din 14.03.2002 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice privind producerea şi prelucrarea produselor ecologice  

N/C N/C  

2003 
30.  Hotărîrea Guvernului nr. 1203 din 18 octombrie 2003 cu privire la 

importul și exportul resurselor de prăsilă (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr. 215-217, art. 1256) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/14086 

2004 
31.  Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431 
N/C N/C http://www.legis.md/caut

are/rezultate/101071 
32.  Legea nr. 119-XV din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz 

fitosanitar şi fertilizanţi, Monitorul Oficial nr. 100-103 din 
25.06.2004 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95867 

 22.1. Legea nr. 245 din 23 noiembrie 2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 1-6, art. 6) 

PNAAA Directiva 2009/128/CE  

33.  Hotărîrea Guvernului nr. 72 din 30 ianuarie 2004 privind 
implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 26-29, art. 213) 

Legea 
198/2003 

 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/104735 

34.  Ordin nr. 18 din 05.02.2004 cu privire la aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind condiţiile sanitare veterinare de organizare şi 
funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2004, nr. 56-60, art. 139) (Abrogat prin 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/38003 
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Hotărîrea Guvernului nr. 696/2020) 
35.  Ordinul Ministerului nr. 225 din 26.10.2004 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice 
de prăsilă, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 13-15, 
art. 40 (abrogat prin Ordinul MADRM nr. 31 din 21 septembrie 
2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/104137 

36.  Ordin nr. 234 din 09.11.2004 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea 
şi comercializarea cărnii proaspete 

N/C N/C  

37.  Ordin nr. 239 din 24 noiembrie 2004 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru 
producerea şi comercializarea produselor de pescuit (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art. 461a) (abrogat 
prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Directiva 91/493/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/37347 

38.  Normă sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare 
pentru producerea şi comercializarea produselor de pescuit, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 226-232, art. 477, 
(abrogat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

 Directivei 91/493/CEE  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/37347 

39.  Ordinul Departamentului Agroindustrial „Moldova-Vin” nr. 16 din 
10 martie 2004 cu privire la aprobarea capacităţilor minime de 
producere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 108-
111, art. 240) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/12555 

2005 
40.  Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia 

agroalimentară ecologică, Monitorul Oficial nr. 95-97 din 
15.07.2005 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/101224 

41.  Hotărîrea Guvernului nr. 405/2005 despre aprobarea 
Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plății 
pentru arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 69-70, art. 462) 

N/C N/C  

42.  Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi 
utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1128 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/104379 

43.  Hotărîrea Guvernului nr. 1120 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la N/C N/C http://www.legis.md/caut
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unele măsuri de eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor 
de grindină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145-
147, art. 1200) 

are/rezultate/89483 

44.  Hotărîrea Guvernului nr. 1307 din 12 decembrie 2005 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea  de stat a 
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în 
agricultură şi silvicultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2005, nr. 176-181, nr. 1446) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/104415 

45.  Ordin nr. 101 din 29.04.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea 
şi comercializarea cărnii proaspete (abrogat prin Ordinul nr. 171 
din 14.07.2006) 

N/C N/C  

46.  Ordinul nr. 102 din 29 aprilie 2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea 
şi comercializarea produselor din ouă (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2005, nr. 95-97, art. 329), (abrogat prin Ordinul 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 
din 25 mai 2018) 

N/C Directiva nr. 89/437/EEC http://www.legis.md/caut
are/rezultate/44540 

47.  Ordin nr. 134 din 01.06.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea 
şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a 
produselor de bază de lapte (abrogat prin Ordinul nr. 173 din 
14.07.2006) 

N/C N/C  

48.  Ordin nr. 140 din 06.06.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind stabilirea unor metode de analiză şi 
testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct 
(abrogat prin ordinul nr. 174 din 14.07.2006) 

N/C N/C  

49.  Ordin nr. 154 din 24.06.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile generale de igienă în 
exploataţiile de animale producătoare de lapte (abrogat prin Ordin 
nr. 149 din 26.06.2006) 

N/C N/C  

50.  Ordin nr. 162 din 30.06.2005 cu privire la aprobarea Nomei sanitare 
veterinare privind stabilirea unor metode de analiză şi testare a 
laptelui materie primă şi celui tratat termic (abrogat prin Ordinul 
nr. 159 din 07.07.2006) 

N/C N/C  

51.  Ordin nr. 163 din 30.06.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind problemele de sănătate care 

N/C N/C  
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reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de 
pasăre (abrogat prin Ordinul nr. 229 din 06.10.2006) 

52.  Ordinul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 195/2005 cu 

privire la aprobarea actelor normative, care reglementează activitatea 

Inspectoratului de Stat pentru Seminţe (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2005, nr. 154-156, art. 527) 

   

53.  Ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 198 din 
22 august 2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
producerea, testarea, certificarea şi comercializarea materialului de 
înmulţire, săditor pomicol şi bacifer (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2005, nr. 47-50, art. 168) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95677 

54.  Ordin nr. 201 din 22.08.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind profilaxia, supravegherea şi combaterea 
bolii New-Castle (pseudo-pesta aviară) (abrogat prin Ordinul nr. 
164 din 11.07.2006) 

N/C N/C  

55.  Ordin nr. 203 din 25.08.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în 
timpul transportului 

N/C Directiva 91/628/CEE 
Directiva 90/425/CEE 
Directiva 91/496/CEE 
Regulamentul Consiliului 
411/98/CE 
Regulamentul Consiliului 
1255/97/CE 

 

56.  Ordin nr. 220 din 29.09.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind problemele de sănătate ce 
reglementează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a 
cărnii de vînat de crescătorie (abrogat prin ordinul nr. 170 din 
14.07.2006) 

N/C N/C  

57.  Ordin nr. 235 din 31.10.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul 
sacrificării sau uciderii (abrogat prin ordinul nr. 163 din 
11.07.2006) 

N/C N/C  

58.  Ordin nr. 238 din 01.11.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi 
combaterea influenţei aviare (pesta aviară clasică) (Monitorul 
Oficial nr. 157-160 din 25.11.2005) (abrogat prin Ordinul 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 
din 25 mai 2018) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43421 
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59.  Ordin nr. 258 din 08.12.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind calitatea apei potabile destinate utilizării 
în unităţile industriei alimentare şi fermelor de creştere a 
animalelor 

N/C N/C  

60.  Ordin nr. 262 din 12.12.2005 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind determinarea valorilor azotului uşor 
hidrolizabil în produsele de pescuit, metode de analiză" (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.186-188, art. 642) (abrogat 
prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Decizia nr. 95/149/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43422 

61.  Ordinul Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” nr. 72 din 22 iulie 
2005 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
înregistrare, sigilare şi desigilare a utilajului tehnologic principal 
pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 92) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/12270 

62.  Ordinul Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” nr. 73 din 22 iulie 
2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
eliberare a avizului prealabil pentru dreptul de import al alcoolului 
etilic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 
129) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/44700 

63.  Ordinul Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” nr. 74 din 22 iulie 
2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la amplasarea, 
dotarea şi exploatarea depozitelor-tip specializate pentru stocarea, 
păstrarea şi comercializarea alcoolului etilic (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 130) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/7860 

64.  Standardul Internaţional privind măsurile fitosanitare nr. 15 
„Îndrumar privind reglementarea materialelor de ambalaj din lemn 
în comerţul internaţional”, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2005, nr. 30-33, art. 109 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/56609 

2006 
65.  Legea nr. 16-XVI din 10 februarie 2006 privind aderarea Republicii 

Moldova la Convenţia pentru crearea Organizaţiei Europene şi 
Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 128) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/26409 

66.  Legea nr. 33-XVI din 24.02.2006 privind depozitarea cerealelor şi 
regimul certificatelor de depozit pentru cereale, Monitorul Oficial 
nr. 75-76 din 19.05.2006 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98853 
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67.  Legea nr. 57-XVI din 10.03.2006 viei şi vinului, Monitorul Oficial nr. 
75-78 din 19.05.2006 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98732 

68.  Legea apiculturii nr. 70 din 30 martie 2006, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr. 75 – 78, art. 316 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/26052 

 58.1 Legea nr. 215 din 20 octombrie 2017 pentru modificarea și 
completarea Legii apiculturii nr. 70/2006 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2017, nr. 396, art. 669) 

   

69.  Legea nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi 
înregistrarea animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2006, nr. 399-404, art. 806) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/96226 

70.  Legea nr. 257 din 27 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea 
piețelor produselor agricole și agroalimentare (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr. 142 -145, art. 700) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/25972 

71.  Hotărîrea Guvernului nr. 23 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de ținere a evidenței terenurilor 
trecute la capitalul împrumutat al cooperativelor agricole de 
producție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 9-12, 
art. 56) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103704 

72.  Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea 
Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică, Monitorul 
Oficial nr. 31-34 din 24.02.2006 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/78593 

73.  Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 17.08.2006 cu privire la aprobarea 
unor regulamente, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 146-
149 din 17.08.2006 (abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.51 din 
16.01.2013). 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/24742 

74.  Hotărîrea Guvernului nr. 1285 din 07.11.2006 cu privire la 
implementarea Legii nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind 
depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru 
cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 178-180, 
art. 1379) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/97925 

75.  Ordinul nr. 9 din 11.01.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală şi de 
sănătate publică (abrogat prin Ordinul nr. 165 din 11.07.2006) 

N/C N/C  

76.  Ordin nr. 34 din 27.02.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli 
transmisibile ale animalelor (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr.10 – 13, art. 43) 

N/C Directiva 82/894/CEE  
Deciziei Comisiei Europene 
90/442/CEE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43390 
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77.  Ordinul nr. 40 din 02.03.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind specificaţiile tehnice ale mijloacelor de 
identificare şi înregistrare a animalelor din Republica Moldova, 
(abrogat prin Ordinul 74/81 din 02.04.2014) 

N/C N/C  

78.  Ordin nr. 61 din 29.03.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, 
comerţul cu statele membre ale UE şi importul din ţări terţe al unor 
alimente pentru animalele de companie şi a unor produse 
comestibile (abrogat prin Ordinul nr. 172 din 14.07.2006) 

N/C N/C  

79.  Ordinul nr. 100 din 10 mai 2006 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind modul de inspectare sanitară veterinară și a 
unor formulare tipizate 

   

80.  Ordin nr. 141 din 16.06.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind expertiză a reziduurilor mierii de albine 

N/C N/C  

81.  Ordin nr. 149 din 26 iunie 2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile generale de igienă în 
exploataţiile de animale producătoare de lapte, (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, art. 643) (abrogat prin 
Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Directiva 89/362/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43402 

82.  Ordin nr. 151 din 30.06.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind măsurile generale pentru controlul unor 
boli ale animalelor şi măsurile specifice referitoare la boala 
veziculoasă a porcului, Monitorul Oficial nr.195-198 din 22.12.2006 
(abrogat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Directiva 92/119/EEC http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43405 

83.  Ordin nr. 158 din 07.07.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală ce 
afectează comerţul Republicii Moldova cu bovine şi porcine, 
Monitorul Oficial nr. 14-17 din 2.02.2007 

N/C Directiva 64/432/EEC http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43410 

84.  Ordin nr. 159 din 07.07.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind stabilirea unor metode de analiză şi 
testare a laptelui materie primă şi celui tratat termic, Monitorul 
Oficial nr. 25-28 din 23.02.2007 

N/C Directiva nr. 91/180/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43412 

85.  Ordin nr. 161 din 10.07.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care 
reglementează mişcarea şi comerţul cu ecvidee, Monitorul Oficial nr. 

N/C Directiva nr.90/426/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43414 
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21-24 din 16.02.2007 
86.  Ordin nr. 162 din 10.07.2006 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Cerinţele generale pentru încercările tractoarelor, 
maşinilor şi utilajelor” 

N/C N/C  

87.  Ordin nr. 163 din 11.07.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul 
sacrificării sau uciderii, Monitorul Oficial nr. 199-202 din 
29.12.2006 (abrogat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Directiva nr. 1993/119/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/40466 

88.  Ordin nr. 164 din 11.07.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind profilaxia, supravegherea şi combaterea 
bolii de Newcastle. (pseudopesta aviară), Monitorul Oficial nr. 29-31 
din 02.02.2007 (abrogat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Directiva nr. 1992/66/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/10714 

89.  Ordin nr. 165 din 11 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală şi de 
sănătate publică referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi la 
comercializarea cărnii de vînat sălbatic, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr. 36-38, art. 148 (abrogat prin Ordinul 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 
din 25 mai 2018) 

N/C Directiva 92/45 EEC http://www.legis.md/caut
are/rezultate/6825 

90.  Ordin nr. 170 din 14.07.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind problemele de sănătate ce 
reglementează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a 
cărnii de vînat de crescătorie, Monitorul Oficial nr. 21-24 din 
16.02.2007 (abrogat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Directiva 91/495 CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/40471 

91.  Ordin nr. 171 din 14.07.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea 
şi comercializarea cărnii proaspete, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr. 3-5 art. 20 (abrogat prin Ordinul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 
2018) 

N/C Directiva Consiliului Europei 
64/433/ EEC din 26 iunie 
1964 şi 95/23/ EC din 22 iunie 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/40479 

92.  Ordin nr. 172 din 14.07.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru 
producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi 
importul din alte ţări al unor alimente şi a unor produse comestibile 

N/C Directiva 92/118 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/40484 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/40484
http://www.legis.md/cautare/rezultate/40484
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neprelucrate pentru animalele de companie, Monitorul Oficial nr. 
43-46 din 30.03.2007  

93.  Ordin nr. 173 din 14 iulie 2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea 
şi introducerea pe piaţă a laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a 
produselor pe bază de lapte, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr. 54-56, art. 216 (abrogat prin Ordinul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 
2018) 

N/C Directiva 92/46/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/40488 

94.  Ordin nr. 174 din 14.07.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind stabilirea metodelor de analiza şi testare 
a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct, Monitorul 
Oficial nr. 57-59 din 27.04.2007 

N/C Directiva 92/608/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/49975 

95.  Ordinul nr. 176 din 20 iulie 2006 cu privire la Registrul public al 
formularelor certificatelor de depozit pentru cereale 

   

96.  Ordinul nr. 194 din 11.08.2006 cu privire la aprobarea modelelor de 
formulare de evidență primară a cerealelor la magazinierii cerealieri 

   

97.  Ordin nr. 197 din 22.08.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare la exportul 
şi importul de păsări şi ouă de incubaţie, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49  

N/C Directiva 90/539 
Decizia 96/482 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/40507 

98.  Ordin nr. 215 din 22 septembrie 2006 Cu privire la aprobarea 
Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi 
sănătate publică pentru producerea cărnii tocate şi carii preparate, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 6-9, art. 30 
(abrogat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Decizia CE 2000/572  
Directiva CE 94/65 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/10707 

99.  Ordin nr. 217 din 26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în 
timpul transportului (abrogat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Directiva 91/628 
Directiva 95/29 
Regulamentul 1/2005 

 

100.  Ordin nr. 218 din 26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate, ce 
reglementează importul si exportul de animale, material seminal, 
ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia 
specifică, Monitorul Oficial nr. 60-63 din 4.05.2007 

N/C Directiva 92/65/CEE 
Directiva 2004/68/CEE 
 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/6808 

101.  Ordin nr. 219 din 26.09. 2006 cu privire la aprobarea Normei N/C Directiva 91/68/EEC http://www.legis.md/caut
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sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate şi 
certificare veterinară pentru comerţul si exportul ovinelor şi 
caprinelor, Monitorul Oficial nr. 64-66 din 11.05.2007 

are/rezultate/43586 

102.  Ordin nr.220 din 26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi 
modelul de certificat veterinar pentru exportul şi importul cărnii 
proaspete de pasăre, Monitorul Oficial nr. 67-69 din 18.05.2007 
(abrogat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Decizia 94/984/EEC  
Directiva 91/494/CEE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43588 

103.  Ordin nr. 221 din 26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind cerinţele de sănătate a animalelor şi de 
sănătate publică pentru importul si exportul produselor din carne 
destinate consumului uman 

N/C Decizia 2005/432  

104.  Ordin nr. 229 din 06.10.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind problemele de sănătate care 
reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de 
pasăre, Monitorul Oficial nr. 70-73 din 25.05.2007 (abrogat prin 
Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Directiva 71/118/ EEC  
Directiva 92/116/EC 
 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43592 

105.  Ordin nr. 237 din 31.10.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind măsurile pentru controlul febrei aftoase 

N/C N/C  

106.  Ordin nr. 240 din 03.11.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind specificaţiile tehnice ale mijloacelor de 
identificare şi înregistrare a animalelor din Republica Moldova, 
abrogat prin Ordinul nr. 74/81 din 02.04.2014 

N/C Regulamentul 911/2004  

107.  Ordin nr. 245 din 10.11.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea 
animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau 
tireostatică şi a celor betaagoniste, Monitorul Oficial nr. 78-81 din 
8.06.2007 (abrogat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 2018) 

N/C Directiva 96/22 CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43600 

108.  Ordin nr. 247 din 13.11.2006 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare privind măsurile de supraveghere şi control al unor 
substanţe şi al reziduurilor acestora la animale vii şi la produsele 
lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 
produsele de origine animală (abrogat prin Ordinul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 132 din 25 mai 

N/C Regulamentul 2377/90 
Directiva 96/23 
Decizia 97/747 
Decizia 98/179 
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2018) 
109.  Ordin nr. 272 din 26.12.2006 cu privire la aprobarea Normei 

sanitare privind metodele de prelevare a probelor de produse 
alimentare de origine animală în vederea efectuări şi analizelor de 
laborator pentru determinarea oficiala a nivelului de reziduuri de 
pesticide 

N/C Directiva 63/2002  

110.  Ordin nr. 273 din 26 decembrie 2006 cu privire la aprobarea 
Normei sanitare privind metodele de recoltare a probelor pentru 
controlul oficial al nivelului de micotoxine în produsele alimentare 
de origine animală 

N/C Directiva 401/2006  

2007 
111.  Legea nr. 221-XVI din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-

veterinară (art. 371 - 3712) 
PNAL 2012 
(4) 
PNAL 2011 
(43) 

Regulamentul 2004/726/CE 
Directiva 82/2001/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/101114 

112.  Hotărîrea Guvernului nr. 158/2007 cu privire la aprobarea 
Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra 
plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare şi a modului şi direcţiilor de utilizare a  
mijloacelor speciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 
nr. 25-28, art. 175)  
 

   

113.  Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 13.06.2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Miere naturală”, Monitorul Oficial nr. 90-93 
din 29.06.2007 

PNAL 2011 
(44) 

Directiva 2001/110/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/11532 

114.  Hotărîrea Guvernului nr. 720 din 28.06.2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Produse din carne”, Monitorul Oficial nr. 
103-106 din 20.07.2007 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/31400 

115.  Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 3 iulie 2007 pentru implementarea 
Legii nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de 
plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 98-102, 
art. 815) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/14364 

116.  Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Zahăr. Producerea şi comercializarea”, 
Monitorul Oficial nr. 103-106 din 20.07.2007 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103533 

117.  Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Produse de panificaţie şi paste făinoase” 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/97589 
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(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 822 
 117.1. Hotărîrea Guvernului nr. 1456 din 30 decembrie 2016 cu 

privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 
operează în unele hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2017, nr. 24-29, art. 45) 

N/C N/C  

118.  Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007 cu privire la instituirea 
Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor 
minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 
970) 

N/C N/C  

119.  Hotărîrea Guvernului nr. 957 din 21.08.2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Fructe şi legume proaspete destinate 
consumului uman ca atare”, Monitorul Oficial nr. 136-140 din 
31.08.2007 (abrogată) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/25626 

120.  Hotărîrea Guvernului nr. 1075 din 1 ocotombrie 2007 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 161-164, art. 
1123) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103599 

121.  Hotărîrea Guvernului nr. 1093 din 8.10.2007 pentru aprobarea 
Regulamentul privind procedurile şi documentele aferente 
Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 165-167, art. 1152 

 Regulamentul 882/2004 
Regulamentul 1760/2000 
Regulamentul 1080/2003 
Regulamentul 1505/2006 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/49446 

122.  Hotărîrea Guvernului nr. 1243 din 15 noiembrie 2007 cu privire la 
aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele aplicabile 
comerţului cu animale şi produse de origine animală, Monitorul 
Oficial nr. 180-183 din 23.11.2007 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/23470 

123.  Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 13.12.2007 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Fructe, bace şi legume congelate 
rapid”, Monitorul Oficial nr. 203-206 din 28.12.2007 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/22860 

124.  Hotărîrea Guvernului nr. 1522 din 29.12.2007 „cu privire la 
aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea măsurilor 
minime pentru controlul şi supravegherea anumitor boli la peşte”, 
Monitorul Oficial nr.11-12 din 18.01.2008 (abrogată prin HG nr. 
239  din  26.03.2009). 

N/C Directiva Consiliului 
93/53/EEC 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/11835 

125.  Hotărîrea Guvernului nr. 1523 din 29.12.2007 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Fructe şi legume uscate 
(deshidratate)”, Monitorul Oficial nr. 11-12 din 18.01.2008 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/22907 
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126.  Hotărîrea Guvernului nr. 1530 din 29.12.2007 cu privire la 
aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor 
pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale, 
Monitorul Oficial nr. 11-12 din 18.01.2008 

N/C Decizia 90/638 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103597 

 126.1. Hotărîrea Guvernului nr. 681 din 30 august 2017 cu privire la 
modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale 
Guvernului, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 
322-328, art. 783 

   

127.  Ordin nr. 19 din 08.02.2007 cu privire la aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind... 

N/C N/C  

128.  Ordin nr. 51 din 19.03.2007 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Material de înmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi de 
căpşun. Condiţii de calitate”, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr. 127-130 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95678 

129.  Ordin nr. 52 din 19.03.2007 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Material semincer pentru culturile de cîmp”, Monitorul 
Oficial nr. 146-148 din 14.09.2007 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43567 

130.  Ordin nr. 71 din 26.04.2007 cu privire la aprobarea standardelor 
naţionale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea 
produselor cosmetice, Monitorul Oficial nr. 74-77 din 01.06.2007 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43569 

131.  Ordin nr. 78 din 10.05.2007 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Seminţe, răsaduri şi material săditor de legume altul decît 
seminţele”, Monitorul Oficial nr. 161-164 din 12.10.2007 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43578 

132.  Ordinul nr. 81 din 18 mai 2007 cu privire la aprobarea standardelor 
conexe pentru reglementările tehnice „Material de înmulţire şi 
săditor pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii de calitate” şi 
„Material semincer pentru culturile de cîmp”, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, nr.149 – 152, art. 548 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98113 

133.  Ordinul nr. 92 din 04.06.2007 cu privire la aprobarea standardelor 
conexe pentru Reglementarea tehnică „Seminţe, răsaduri şi material 
săditor de legume altul decît seminţe”, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, nr. 165-167, art. 610 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98117 

134.  Ordinul nr. 95 din 07 iunie 2007 cu privire la certificarea veterinară 
a laptelui și produselor lactate destinate pieței autohtone 

   

135.  Ordin nr. 217 din 18.11.2007 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Viermicompost (Biohumus)” (nepublicat) 

N/C N/C  

2008 
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136.  Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor 
de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, 
art. 364) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/93465 

137.  Legea nr. 278-XVI din 14.12.2007 cu privire la controlul tutunului, 
Monitorul Oficial nr. 47-48 din 07.03.2008  

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/101308 

138.  Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 27.02.2008 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte 
produse similare”, Monitorul Oficial nr. 49-50 din 11.03.2008 

PNAL 2011 
(42) 

Directiva 2001/113/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/68770 

139.  Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18.03.2008 pentru aprobarea 
Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz 
veterinar, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 63-65, 
art. 404 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/22885 

140.  Hotărîrea Guvernului nr. 677 din 6.06.2008 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare, 
Monitorul Oficial nr. 106 din 17.06.2008 

PNAL 2008 
(37) 

Directiva nr.1999/74 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/21937 

141.  Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 14.07.2008 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind criteriile minime pentru 
protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127-130, nr. 855) 

PNAL 2008 
(33) 

Directiva 2008/120/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/69708 

142.  Hotărîrea Guvernului nr. 939 din 04 august 2008 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, 
control şi combatere a gripei aviare, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr. 154-156, art. 950 

PNAL 2008 
(16) 

Directivei 2005/94/CE 
Decizia 2005/705/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103477 

 125.1 Hotărîrea Guvernului nr. 1066 din 12 decembrie 2017 pentru 
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 4 
august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-
450, art. 1216) 

PNAAA Decizia 2006/563 
Decizia 2017/263 
Regulamentul 616/2009 
 

 

143.  Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 06.08.2008 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a 
unităţilor de creştere a găinilor ouătoare, Monitorul Oficial nr. 154-
156 din 15.08.2008 

PNAL 2008 
(9) 

Directiva 2002/4/CE 
Directiva 1999/74/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/25212 

144.  Hotărîrea Guvernului nr.987 din 26 august 2008 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile 
controalelor oficiale privind prezenţa Trichinellei în carne, 
Monitorul Oficial nr. 167-168 din 05.09.2008. (Abrogată prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1086/2017) 

N/C Regulamentul 2075/2005 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103455 

145.  Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 29.08.2008 cu privire la PNAL 2015 Directiva 2000/75/CE http://www.legis.md/caut
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aprobarea unor norme sanitar-veterinare, Monitorul Oficial nr. 167-
168 din 05.09.2008 

(22) Regulamentul nr. 1266/2007 are/rezultate/91771 

 116.1 Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15.03.2016 cu privire la 
modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 
29 august 2008 

 Directiva 2000/75/CE 
Regulamentul nr. 1266/2007 

 

146.  Hotărîrea Guvernului nr. 1078 din 22.09.2008 cu privire la 
aprobarea Reglementării Tehnice „Producţia agroalimentară 
ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice”, 
Monitorul Oficial nr. 178 din 26.09.2008 

PNAL 2008 
(32) 

Regulamentul nr. 
834/2007/CE 
Regulamentul 
nr.1980/2000/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/7804 

147.  Hotărîrea Guvernului nr. 1081 din 22.09.2008 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind stabilirea regulilor de control şi 
supraveghere a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, 
Monitorul Oficial nr. 179 din 30.09.2008 (Abrogată prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 404 din 06.04.2016) 

PNAL 2008 
(13) 

Regulamentului (CE) 
nr.999/2001 
Regulamentului nr.357/2008 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/92104 

148.  Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 29.09.2008 cu privire la normele 
sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul 
animalelor, Monitorul Oficial nr. 180-181 din 03.10.2008 

PNAL 2008 
(10) 

Directiva Consiliului 
Comunităţilor Europene 
(91/496/CEE) din 15 iulie 
1991 
Regulamentul (CE) 
nr.282/2004 
Deciziei nr. 97/794/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/68523 

149.  Hotărîrea Guvernului nr. 1157 din 13.10.2008 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în 
cadrul practicilor agricole”, Monitorul Oficial nr. 193-194 din 
28.10.2008 

PNAL 2008 
(29) 

Directiva nr. 278/86/CEE 
Directiva nr. 676/91/CEE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/24317 

150.  Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 29.10.2008 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Material semincer pentru porumb 
şi sorg”, Monitorul Oficial nr. 198-200 din 7.11.2008 

PNAL 2008 
(23) 
PNAL 2014 
(18) 

Directiva nr. 402/66/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/99046 

 150.1. Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 10 martie 2017 cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 227) 

   

151.  Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008 cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea 
ouălor pentru consum uman, (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr. 198-200, art. 1226). 

PNAL 2008 
(7) 
PNAL 2011 
(13) 

Regulamentului (CE) 
nr.589/2008 
Regulamentului (CE) nr. 1234 
/ 2007 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/67478 
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Regulamentul (UE) 
nr.557/2010 

152.  Hotărîrea Guvernului nr. 1275 din 17.11.2008 cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor 
de fermă, Monitorul Oficial nr. 210 din 25.11.2008 

PNAL 2008 
(36) 

Directiva 98/58/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/24871 

153.  Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17.11.2008 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi 
depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”, 
Monitorul Oficial nr. 210 din 25.11.2008 

PNAL 2008 
(26) 

Regulamentul nr. 
2699/2000/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/24879 

154.  Hotărîrea Guvernului nr. 1323 din 27.11.2008 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Ciuperci. Produse din ciuperci”, 
Monitorul Oficial nr. 215-217 din 5.12.2008 

PNAL 2008 
(22) 

Regulamentul nr. 
1863/2004/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/25081 

155.  Hotărîrea Guvernului nr. 1324 din 27.11.2008 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate animală şi 
sănătate publică veterinară şi de certificare sanitar-veterinară a 
importurilor de lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte 
crud destinate consumului uman, Monitorul Oficial nr. 221-222 din 
12.12.2008 (abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.711 din 
28.08.2014) 

PNAL 2008 
(17) 

Decizia nr.2004/438/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/67628 

156.  Hotărîrea Guvernului nr. 1325 din 27.11.2008 cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea cerinţelor 
minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2008, nr. 215-217, art. 
1341) 

PNAL 2008 
(40) 

Directiva nr.91/629/CEE 
Directiva 2008/119/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/25091 

157.  Hotărîrea Guvernului nr. 1403 din 09.12.2008 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Oţeturi şi acid acetice de uz 
alimentar”, Monitorul Oficial nr. 226-229 din 19.12.2008 

PNAL 2008 
(28) 

Directiva nr.95/2001/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/22334 

158.  Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi 
conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri, Monitorul Oficial nr. 
230-232 din 23.12.2008 

PNAL 2008 
(34) 
PNAL 2012 
(17), (19) 
PNAL 2015 
(19) 

Regulamentul 183/2005/CE 
Directiva 2002/32/CE 
Regulamentul 1831/2003/CE 
Regulamentul 1292/2005/CE 
Directiva 96/25/CE 
Regulamentul (UE) 
nr.574/2011 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/90688 

 149.1 Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 21.12.2015 pentru 
modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind 
igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în 

PNAL 2015 
(19) 

Directiva 2002/32/CE  
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nutreţuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 
361-369, art. 983) 

159.  Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 10.12.2008 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind sistemul de etichetare a cărnii de 
bovină, precum şi a produselor din carne de bovină, Monitorul 
Oficial nr. 226-229 din 19.12.2008 

PNAL 2008 
(14) 

Regulamentului (CE) 
nr.1760/2000 
Regulamentului Comisiei 
Europene nr.566/2008 
Regulamentului (CE) 
nr.1825/2000 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86285 

160.  Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la 
aprobarea unor norme sanitar-veterinare, Monitorul Oficial nr. 230-
232 din 23.12.2008 

PNAL 2008 
(11) 

Directivei 2002/99/CE 
Directiva nr. 97/78/CE 
Decizia nr. 94/360/EC 
Regulamentul nr. 136/2004 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103505 

 131.1 Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 8.09.2016 cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului, (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 1122) 

PNAL 2016 
(23) 

Decizia UE 2013/417  

161.  Ordinul nr. 5 din 21 01. 2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar 
veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi a 
certificării sanitar-veterinare pentru importul de ouă fără agenţi 
patogeni specifici 

N/C N/C  

162.  Ordin nr.9 din 25 ianuarie 2008 cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind planurile de prelevare a probelor, 
metodelor de diagnostic, determinare şi confirmare a prezenţei 
septicemiei hemoragice virale (SVH) şi necrozei hematopoietice 
infecţioase (NHI la peşti) 

N/C N/C  

163.  Ordinul nr. 39 din 29.02.2008 cu privire la aprobarea Normei 
sanitar veterinare privind măsurile de control al pestei porcine 
clasice și a Planului de contingență pentru Pesta porcină clasică 

   

164.  Ordinul nr. 40 din 29.02.2008 cu privire la aprobarea Normei 
sanitar veterinare privind măsurile de combatere a febrei aftoase și 
a Planului de contingență pentru febra aftoasă 

   

165.  Ordinul nr. 213 din 30.10.2008 privind aprobarea metodelor de 
detectare a Trichinelei în carne 

   

166.  Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 188 din 
23.09.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare 
privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi certificare 
veterinară pentru importul anumitor păsări şi condiţiilor de 

PNAL 2008 
(12) 

Regulamentul nr. 
318/2007/CE 
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carantină (nepublicat) 
167.  Ordinul Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” nr. 79 din 17 

septembrie 2008 privind aprobarea Indicaţiilor metodice şi 
componenţei nominale a Consiliului pentru examinarea 
conformităţii aspectului exterior al ambalajului produselor vinicole, 
alcoolice, berii şi băuturilor nealcoolice (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2008, nr. 233-236, art. 680) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/37325 

168.  Ordinul Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” nr. 84 din 30 
septembrie 2008 privind aprobarea Indicaţiilor metodice, 
componenţei nominale a Comisiei Centrale de Degustare, 
calificativelor pentru aprecierea calităţii producţiei vinicole, 
alcoolice şi berii şi fişei de apreciere senzorială (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2008, nr. 233-236, art. 681) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/37328 

2009 
169.  Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 19.01.2009 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale”, 
Monitorul Oficial nr. 16-18 din 30.01.2009 

PNAL 2008 
(38) 

Anexa XV din Regulamentul 
1234/2007 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/21065 

170.  Hotărîrea Guvernului nr. 17 din 19.01.2009 privind aprobarea 
Planului de contingenţă pentru pesta porcină clasică, Monitorul 
Oficial nr. 12-15 din 27.01.2009, Abrogat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 681/2017 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103362 

171.  Hotărîrea Guvernului nr. 48 din 27.01.2009 cu privire la aprobarea 
Normei sanitare-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi 
publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în 
Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete 
provenite de la acestea, Monitorul Oficial nr. 23-26 din 06.02.2009 

PNAL 2008 
(6) 

N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/48390 

172.  Hotărîrea Guvernului nr. 53 din 28.01.2009 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi 
certificare sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor 
înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după 
exportul lor temporar, Monitorul Oficial nr. 23-26 din 6.02.2009 

PNAL 2008 
(18) 

Decizia 93/195/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/11107 

173.  Hotărîrea Guvernului nr. 68 din 29.01.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Făină, grişul şi tărîţa de cereale”, Monitorul 
Oficial nr. 23-26 din 6.02.2009 

PNAL 2008 
(30) 

Codex Stan 152-1985; Codex 
Stan 178-1991; Codex Stan 
154-1985; Codex Stan 155-
1985; Codex Stan 170-1989; 
Codex Stan 173-1989 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/22142 

174.  Hotărîrea Guvernului nr. 137 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea PNAL 2008 Decizia nr. 93/197/CEE http://www.legis.md/caut
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Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi 
certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate şi al 
ecvideelor pentru reproducţie şi producţie, Monitorul Oficial nr. 41-
44 din 24.02.2009 

(20) are/rezultate/15360 

175.  Hotărîrea Guvernului nr. 174 din 02.03.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate 
şi comercializare”, Monitorul Oficial nr. 55-56 din 17.03.2009 

PNAL 2008 
(35) 

Regulamentul nr. 
175/2001/CE 
Regulamentul nr. 
1284/2002/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86287 

176.  Hotărîrea Guvernului nr. 175 din 02.03.2009 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi 
certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate 
sacrificării, Monitorul Oficial nr. 51-52 din 10.03.2009 

PNAL 2008 
(19) 

Decizia nr. 93/196/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/21411 

177.  Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul şi 
sorgul de uz alimentar”, Monitorul Oficial nr. 57-58 din 11.03.2009 

PNAL 2008 
(31) 

Regulamentul nr. 
687/2008/CCE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/10538 

178.  Hotărîrea Guvernului nr. 203 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate”, 
Monitorul Oficial nr. 57-58 din 11.03.2009 

PNAL 2008 
(24) 

Codex Stan 95-1981; Codex 
Stan 90-1981; Codex Stan 92-
1981;  Codex Stan 37-1981; 
Codex Stan 191-1995; 
CAC/RCP 18-1978;  CAC/RCP 
28-1983 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86288 

179.  Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice “Produse de cofetărie” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 254) 

N/C Directiva 2000/36/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/11604 

180.  Hotărîrea Guvernului nr. 205 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. 
Cerinţe de comercializare”, Monitorul Oficial nr. 57-58 din 
20.03.20097 

PNAL 2008 
(25) 

Regulamentul nr. 2561/1999; 
Regulamentul nr. 912/2001 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86289 

181.  Hotărîrea Guvernului nr. 206 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri 
şi produse de ceai”, Monitorul Oficial nr. 57-58 din 20.03.2009 

PNAL 2008 
(27) 

Directiva nr. 1999/4/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103386 

182.  Hotărîrea Guvernului nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea 
Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele 
alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 59-61, 
art. 272) 

PNAL 2008 
(51) 
PNAL 2014 
(20) 

Regulamentul (CE) 
nr.2073/2005 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/24911 

183.  Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26.03.2009 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a 

PNAL 2008 
(39) 

Directiva 2006/88 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/96390 
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animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi 
combatere a anumitor boli la animalele acvatice, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 67 din 03.04.2009 

 183.1. Hotărîrea Guvernului nr. 1239 din 14 noiembrie 2016 cu 
privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 
operează în unele hotărîri ale Guvernului, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr. 405-414, art. 1352 

PNAL 2014 
(19) 

Directiva 2006/88  

184.  Hotărîrea Guvernului nr. 265 din 6.04.2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind aplicarea metodelor de încercări şi 
interpretarea rezultatelor în domeniul sanitar-veterinar, Monitorul 
Oficial nr. 75-77 din 17.04.2009 

PNAL 2008 
(8) 

Deciziei nr.2002/657  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/56780 

185.  Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11.05.2009 pentru aprobarea 
Reglementării tehnice "Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole şi 
trasabilitatea produselor", Monitorul Oficial nr. 92-93 din 
15.05.2009 (abrogat HG 356/2015) 

N/C Regulamentul nr. 479/2008 
Regulamentul nr. 423/2008 
Regulamentul nr. 884/2001  

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103389 

186.  Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 25.06.2009 cu privire la unele 
măsuri pentru organizarea şi efectuarea certificării sanitar-
veterinare, Monitorul Oficial, 2009, nr. 107-109, art. 449 

PNAL 2009 
(19) 

Directiva Consiliului nr.  
93/96/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/23946 

187.  Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 08.07.2009 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind protecţia puilor destinaţi 
producţiei din carne, Monitorul Oficial nr. 112-114 din 17.07.2009 

PNAL 2009 
(21) 

N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/12248 

188.  Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 09.07.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi 
comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol”, 
Monitorul Oficial nr. 112-114 din 17.07.2009 (autor: Agenţia 
Agroindustrială Moldova-Vin) 

N/C Directiva nr. 68/193/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103390 

 188.1. Hotărîrea Guvernului nr. 1222/2018 pentru modificarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 418/2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul și 
comercializarea materialului de înmulțire și săditor viticol” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-525, 
1350) 

 Directiva 2004/29/CE XXX 

189.  Hotărîrea Guvernului nr. 438 din 16.07.2009 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi 
certificare sanitar-veterinară în cazul importului de albine şi 
bondari, Monitorul Oficial nr. 115-117 din 24.07.2009 

PNAL 2009 
(20) 

N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/24192 

190.  Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 2 septembrie 2009 pentru  Directiva 2002/46/EC http://www.legis.md/caut
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aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139, 603 

Directiva 2006/37/CE are/rezultate/103393 

191.  Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi 
efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, nr. 875 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103435 

 191.1. Hotărîrea Guvernului nr. 1152 din 17 octombrie 2016 cu 
privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 
793 din 2 decembrie 2009, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, 361-367, art. 1152 

N/C N/C  

192.  Hotărîrea Guvernului nr. 838 din 17.12.2009 cu privire la unele 
condiţii privind autorizarea importului sau tranzitului intestinelor 
de origine animală, Monitorul Oficial nr. 193-196 din 29.12.2009 

PANL 2009 
(23) 

N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/84773 

193.  Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 17.12.2009 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală 
aplicabile mişcării necomerciale a animalelor de companie, 
Monitorul Oficial nr. 193-196 din 29.12.2009 

PNAL 2009 
(22) 
PNAL 2010 
(32) 

Regulamentul CE nr.998/2003 
Decizia nr.2004/839/CE 
Decizia nr.2004/824/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/78000 

194.  Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru 
fructe şi legume proaspete”, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2010, nr. 5-7, art. 26 

PNAL 2009 
(7), (8), (9), 
(10), (13), 
(14), (15), 
(16) 

Regulamentului nr. 
1221/2008;  
Regulamentului nr. 771/2009; 
Regulamentului nr. 2257/94 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/99244 

 90.1 Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 27 martie 2017 pentru 
modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 
decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 
109-118, art. 276) 

PNAL 2015 
(8) 

Regulamentul nr. 543/2011 
Regulamentul nr. 1333/2011 

 

195.  Ordinul Agenţiei Agroindustriale Moldova-Vin nr. 20 din 30 martie 
2009 privind indicaţiile metodologice de elaborare şi aprobare a 
documentaţiei tehnologice în domeniul fabricării producţiei 
alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 97-98, 
art. 411) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/104090 

196.  Ordinul Agenţiei Agroindustriale Moldova-Vin nr. 54 din 29 iunie 
2009 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la 
Reglementarea tehnică „Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole 
şi trasabilitatea produselor”, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr. 110-111, art. 510 (Abrogat prin Ordinul MAIA nr. 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98114 
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30 din 23.02.2017) 
197.  Ordinul nr. 94 din 14.04.2009 cu privire la aprobarea Normei 

sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate animală 
pentru importul anumitor păsări și a condițiilor de carantină 

   

198.  Ordin nr. 141 din 07.07.2009 cu privire la aprobarea standardelor 
naţionale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea 
produselor: sucuri, nectare şi băuturi de fructe şi legume, produse 
concentrate de tomate, Monitorul Oficial nr. 115-117 din 24.07.2009 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/5504 

199.  Ordin nr. 168 din 10.09.2009 cu privire la aprobarea cerinţelor 
obligatorii privind calitatea şi inofensivitatea produselor cosmetice, 
în cadrul evaluării conformităţii, Monitorul Oficial nr. 168 din 
10.09.2009 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/12227 

200.  Ordin nr. 180 din 06.11.2009 cu privire la aprobarea standardelor 
naţionale (voluntare), în baza cărora poate fi evaluată conformitate 
pentru peşte şi produse din peşte, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr. 166-168, art. 771 (Abrogat prin Ordinul MAIA nr. 
30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98119 

2010 
201.  Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748) 
192.1 Legea nr. 245 din 23 noiembrie 2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 1-6, art. 6) 

PNAL 2008 
(5) 
PNAL 2010 
(27) 
PNAAA 

Directiva 2000/29/CE 
Directiva Comisiei 
92/105/CEE 
Directiva 98/22/CE 
Directiva 2004/103/CE 
Directiva 93/50/CEE 
Regulamentul 1756/2004 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/99600 

202.  Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010 cu privire la 
crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 20-22, art. 98) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/100692 

203.  Hotărîrea Guvernului nr. 180 din 15.03.2010 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Măsline de masă”, Monitorul Oficial nr. 37-
38 din 19.03.2010 

PNAL 2009 
(11) 

N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86296 

204.  Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 17.03.2010 cu privire la aprobarea 
Cerinţelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă, 
Monitorul Oficial nr. 39-40 din 23.03.2010 

PNAL 2009 
(17) 
PNAL 2014 
(17) 

Directiva 93/17/CE 
Directiva 2014/20/CE 
Directiva 2014/21/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/90699 
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205.  Hotărîrea Guvernului nr. 315 din 26.04.2010 pentru aprobarea 
Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine 
animală nedestinate consumului uman, Monitorul Oficial nr. 64-65 
din 30.04.2010 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86302 

206.  Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25.05.2010 pentru aprobarea 
Regulilor generale de igienă a produselor alimentare (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84, art. 484) (abrogată 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 956/2018) 

N/C Regulamentul 852/2004 
Regulamentul 2074/2005 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/21682 

207.  Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 27 mai 2010 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 87-90, art. 510) 

PNAL 2008 
(21) 

Regulamentului nr.1989/2003 
Regulamentului nr.1234/2007 
Regulamentuluinr.1019/2002 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/97602 

 207.1. Hotărîrea Guvernului nr. 1456 din 30 decembrie 2016 cu 
privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 
operează în unele hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2017, nr. 24-29, art. 45) 

N/C N/C  

208.  Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea 
Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine 
animală, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, 
art. 499 

N/C Regulamentul 853/2004 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103320 

 208.1. Hotărîrea Guvernului nr. 1014 din 23 noiembrie 2017 cu 
privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 
435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2017, nr. 421 – 427, art. 1136) 

PNAAA Regulamentul Regulamentul 
853/2004 
Regulamentul nr. 274/2005 

 

209.  Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 20 iunie 2010 cu privire la 
aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din 
produsele alimentare, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 
nr. 108-109, art. 607 

 Regulamentul nr. 315/1993 
Regulamentul nr. 1881/2006 
Directiva nr. 76/621/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103321 

 209.1. Hotărîrea Guvernului nr. 1223/2018 pentru modificarea 
Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele 
alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 520/2010 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-525, art. 
1351) 

 Recomandarea 2013/711/UE 
Recomandarea 2013/165/UE 

 

210.  Hotărîrea Guvernului nr. 611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”, Monitorul Oficial 
nr. 119-120 din 13.07.2010 (abrogată prin HG nr. 158/2019) 

N/C Directiva 2001/114/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86304 

211.  Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 06.07.2010 cu privire la aprobarea PNAL 2009 Decizia Consiliului nr. 822/CE/ http://www.legis.md/caut
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Normei privind cerinţele igienice la producerea, recoltarea, 
ambalarea, depozitarea şi transportarea fructelor şi legumelor 
proaspete, Monitorul Oficial nr. 121-123 din 16.07.2010 

(12) 2003 
Codex Alimentarius CAC/RCP 
53-2003 

are/rezultate/11328 

212.  Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 4 august 2010 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. 
Producerea, importul și comercializarea” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2010, nr. 141-144, art. 779) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103341 

 212.1. Hotărîrea Guvernului nr. 460 din 21 mai 2018 cu privire la 
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.696 din 4 
august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 
167-175, art. 511) 

PNAAA Regulamentul nr. 101/2013  

213.  Hotărîrea Guvernului nr. 782 din 01.09.2010 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind prelevarea probelor oficiale de la 
animalele vii şi din produsele de origine animală, Monitorul Oficial 
nr. 160-162 din 07.09.2010 

N/C Decizia nr.98/179/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/21212 

214.  Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 11.10.2010 cu privire la aprobarea 
Regulilor privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru 
controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu 
anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren în produsele alimentare, 
Monitorul Oficial nr. 202-205 in 15.10.2010 

PNAL 2014 
(22) 

Regulamentului (CE) 
nr.333/2007 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103303 

 179.1 Hotărîrea Guvernului nr. 460 din 24.07.2015 pentru 
modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.941 din 11 
octombrie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, art. 
197-205, art. 524 

PNAL 2015 
(24) 

Regulamentul (CE) 
nr.333/2007 

 

215.  Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 11.10.2010 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind interzicerea utilizării anumitor 
substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor – 
agoniste în creşterea animalelor, Monitorul Oficial nr. 202-205 din 
15.10.2010 

PNAL 2010 
(37)  

Directiva nr. 96/22/CE 
Directiva nr. 2003/74/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95286 

 215.1. Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 8.09.2016 cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului, (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 1122) 

PNAL 2016 
(23) 

Decizia nr. 1999/879/CE  

216.  Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 18.10.2010 cu privire la unele 
măsuri de certificare sanitar-veterinară la importul produselor 
destinate hranei animalelor, Monitorul Oficial nr. 206-209 din 
22.10.2010 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/12628 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/21212
http://www.legis.md/cautare/rezultate/21212
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217.  Hotărîrea Guvernului nr. 1004 din 25.10.2010 cu privire la 
aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul 
oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de 
origine vegetală, Monitorul Oficial nr. 214-220 din 05.11.2010 

PNAL 2010 
(28) 

Directiva 2005/396/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103330 

 68.1. Hotărîrea Guvernului nr. 213 din 29.02.2016 pentru 
modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1004 din 25 
octombrie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 
49-54, art. 243 

PNAL 2015 
(18) 

Directiva 2002/63/CE  

218.  Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 26 octombrie 2010 cu privire la 
crearea Instituţiei Publice „Unitatea consolidată pentru 
implementarea şi monitorizarea Programului de restructurare a 
sectorului vitivinicol””, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2010, nr. 213, art. 1113) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/92266 

219.  Hotărîrea Guvernului nr. 1111/2010 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse similare destinate 
consumului uman”, Monitorul Oficial nr. 247-251 din 17.12.2010 

PANL 2010 
(29) 

Directiva 2001/112/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86307 

220.  Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din 06 decembrie 2010 pentru 
aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului 
specific oficial al produselor alimentare de origine animală 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 
1235) 

PNAL 2010 
(31) 

Regulamentului (CE) 
nr.854/2004/CE 
Regulamentul (CE) 
nr.2074/2005 
Regulamentul (CE) 
nr.2076/2005 
Regulamentul (CE) 
nr.1663/2006 
Regulamentul (CE) 
nr.1791/2006 
Regulamentul (CE) 
nr.1021/2008 
Regulamentul (CE) 
nr.219/2009 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103331 

 220.1. Hotărîrea Guvernului nr. 681 din 30 august 2017 cu privire la 
modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale 
Guvernului, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 
322-328, art. 783 

   

221.  Hotărîrea Guvernului nr. 1113 din 06.12.2010 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea 
sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor 

PNAL 2010 
(38) 

Regulamentul nr. 1251/2008 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/96391 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/103331
http://www.legis.md/cautare/rezultate/103331
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vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea, Monitorul 
Oficial nr. 247-251 din 17.12.2010 

 212.1 Hotărîrea Guvernului nr. 1239 din 14 noiembrie 2016  cu 
privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 405-414, art. 1352 

PNAL 2014 
(19) 

  

222.  Hotărîrea Guvernului nr. 1191 din 23 decembrie 2010 cu privire la 
aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise 
de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produsele 
alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale, 
Monitorul Oficial nr. 5-14 din 14.01.2011 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/78408 

223.  Ordinul nr. 31 din 24.02.2010 cu privire la aprobarea listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Produse din carne” 
care stabilesc reguli şi metode de încercări, Monitorul Oficial nr. 34 
din 09.03.2010 
(abrogat prin Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98120 

224.  Ordin nr. 44 din 19.03.2010 cu privire la aprobarea listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Produse de 
panificaţie şi paste făinoase” care stabilesc reguli şi metode de 
încercări, cerinţe de aşezare, păstrare şi transportare, Monitorul 
Oficial nr. 44-46 din 30.03.2010 (abrogat prin Ordinul MAIA 30 din 
23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98122 

225.  Ordin nr. 50 din 31.03.2010 cu privire la aprobarea listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Ambalarea, 
transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor 
proaspete”, Monitorul Oficial nr. 44-46 din 30.03.2010 (abrogat prin 
Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98126 

226.  Ordin nr. 69 din 14.04.2010 cu privire la aprobarea listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Material de 
înmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii de 
calitate”, Monitorul Oficial nr. 68-69 din 7.05.2010 (abrogat prin 
Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98127 

227.  Ordin nr. 83 din 26.04.2010 cu privire la aprobarea listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Producerea, 
certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi 
săditor viticol”, Monitorul Oficial nr. 68-69 din 07.05.2010 (abrogat 
prin Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98129 
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228.  Ordin nr. 97 din 11.05.2010 cu privire la aprobarea Listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Ciuperci. Produse 
din ciuperci”, Monitorul Oficial nr. 78-80 din 21.05.2010 (abrogat 
prin Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98131 

229.  Ordin nr. 98 din 11.05.2010 cu privire la aprobarea Listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Zahăr. Producerea şi 
comercializarea”. Monitorul Oficial nr. 78-80 din 21.05.2010 
(abrogat prin Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98132 

230.  Ordinul nr. 153 din 14 iulie 2010 cu privire la aprobarea 
standardelor naţionale în baza cărora, pînă la intrarea în vigoare a 
reglementărilor tehnice respective, se va efectua evaluarea 
conformităţii şi supravegherea pieţii conservelor din fructe şi 
legume autohtone şi de import, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, 124-125, art. 445 (abrogat prin Ordinul MAIA 30 din 
23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98133 

231.  Ordin nr. 157 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Lapte şi produse 
lactate”, Monitorul Oficial nr. 131-134 din 30.07.2010 (abrogat prin 
Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98135 

232.  Ordinul Ministerului nr. 184/2010 privind folosirea declaraţiei de 
conformitate pe propria răspundere (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr. 172-178, art. 625) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43417 

2011 
233.  Hotărîrea Guvernului nr. 103 din 18.02.2011 pentru aprobarea 

Normei sanitar-veterinare privind cerinţele la importul şi plasarea 
pe piaţă a unor produse de acvacultură, Monitorul Oficial nr. 32-33 
din 25.02.2011 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/13386 

234.  Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 24.03.2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind măsurile şi procedurile de stabilire a 
limitelor maxime admise de reziduuri ale substanţelor farmacologic 
active în produsele alimentare de origine animală, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2011, nr. 46-52, art. 228 

PNAL 2010 
(36) 

Regulamentului (CE) 
nr.470/2009 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/20879 

235.  Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind mențiunile nutriționale și de 
sănătate pe produsele alimentare 

 Regulamentului (CE) nr. 
1924/2006 
Directivei Consiliului 
90/496/CEE 

 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/43417
http://www.legis.md/cautare/rezultate/43417
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 226.1 Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 19 decembrie 2017 cu 

privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se 
operează în Regulamentul sanitar privind mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 7-17, art. 2) 

PNAAA Regulamentul nr. 1047/2012 
Decizia de punere în aplicare 
nr. 2013/63/UE 

 

236.  Hotărîrea Guvernului nr. 264 din 12.04.2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi agenţilor 
zoonotici, Monitorul Oficial nr. 59-62 din 15.04.2011 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/13962 

237.  Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27.04.2011 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi 
control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii 
şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz 
veterinar în produsele de origine animală, Monitorul Oficial nr. 87-
90 din 27.05.2011 

PNAL 2010 
(34) 

Directiva 96/23/CE 
Decizia nr. 97/747/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/20047 

238.  Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28.04.2011 pentru aprobarea 
Normei zootehnice privind bonitarea familiilor de albine, creşterea 
şi certificarea materialului genitor apicol, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 366. 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/60258 

239.  Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să 
vină în contact cu produsele alimentare, Monitorul Oficial nr. 74-77 
din 06.05.2011 (autor Ministerul Sănătăţii de comun cu Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103232 

240.  Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 22.07.2011 cu privire la aprobarea 
Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul 
recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova şi a Normei 
de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte 
printr-o zonă protejată, Monitorul Oficial nr. 122-127 din 
29.07.2011 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/13749 

241.  Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de 
urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi 
răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină, 
Monitorul Oficial nr. 122-127 din 29.07.2011 

PNAL 2010 
(39) (40) (41) 
(42) 
PANL 2013 
(7) 
PNAL 2014 
(21) 

Decizia 2008/840/CE 
Decizia 2002/757/CE 
Decizia 2003/766/CE 
Decizia 2004/4/CE 
Decizia 2004/200/CE 
Decizia 2006/133/CE 
Decizia 2006/464/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103256 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/13749
http://www.legis.md/cautare/rezultate/13749


 32 

Directiva 2006/91/CE 
Decizia 2007/364/CE 
Directiva 2007/33/CE 
Decizia 2007/410/CE 
Decizia 2007/433/CE 
Directiva 93/85/CEE 
Directiva 2006/56/CEE 
Directiva 98/57/CE 
Directiva 69/464/CEE 
Directiva Consiliului 
74/647/CEE 

 241.1. Hotărîrea Guvernului nr. 855 din 13.07.2016 cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 206-214, art. 921) 

PNAL 2015 
(14) 

Decizia nr.2012/270/UE 
Decizia de punere în aplicare 
(UE) nr.2015/789 

 

 241.2. Hotărîrea Guvernului nr. 335 din 26 mai 2017 cu privire la 
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 171-180, art. 
420) 

PNAL 2016 
(19) 

Decizia 2012/138/UE 
Decizia 2012/535/UE 
Decizia 2015/789/ 

 

 241.3. Hotărîrea Guvernului nr. 458 din 16 mai 2018 cu privire la 
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 157-166, art. 
508) 

 Decizia 2014/62/UE  

242.  Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 02.08.2011 cu privire la aprobarea 
Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, 
produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republici Moldova, 
Monitorul Oficial nr. 131-133 din 12.08.2011 

PNAL 2010 
(26) 

Directiva Consiliului 
2000/29/CE 
Directiva 2017/1279 
Directiva 2017/1920 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103253 

243.  Regulamentul sanitar privind sarea alimentară, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 3 august 2011 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 666) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86327 

244.  Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Metode de analiză în domeniul fabricării 
vinurilor”, Monitorul Oficial nr. 164-165 din 04.10.2011 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/72491 

245.  Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 11.11.2011 pentru aprobarea 
Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante 
furajere, Monitorul Oficial nr. 197-202 din 18.11.2011 

N/C Directiva 1966/401 
Directiva 2002/54/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103250 

 245.1. Hotărîrea Guvernului nr. 680 din 30 august 2017 pentru    



 33 

completarea anexei nr. 3 la Cerinţele privind calitatea şi 
comercializarea seminţelor de plante furajere, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 782 

246.  Hotărîrea Guvernului nr. 915 din 07.12.2011 cu privire la aprobarea 
Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante 
oleaginoase şi pentru fibre, Monitorul Oficial nr. 222-226 din 
16.12.2011 

N/C Directiva 2002/57/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/20440 

247.  Ordinul nr. 233 din 07.12.2010 cu privire la producerea materialului 
săditor viticol de categoria „Obişnuit”, Monitorul Oficial nr. 22-24 
din 04.02.2011 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/12240 

248.  Ordinul nr. 9 din 19.01.2011 cu privire la aprobarea listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Sucuri şi anumite 
produse similare destinate consumului uman” care stabilesc reguli 
şi metode de încercări, Monitorul Oficial nr. 18-21 din 28.01.2011 
(abrogat prin Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98136 

249.  Ordinul nr. 11/2011 cu privire la aprobarea Listei standardelor 
naţionale pentru Metodele de prelevare a probelor, Monitorul 
Oficial nr. 22-24 din 04.02.2011 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/43393 

2012 
250.  Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a 

cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 143-148 din 13.07.2012 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95744 

 250.1. Legea nr. 226 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la 
stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 
privind siguranţa alimentelor, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 361-367, art. 735 

HG 
1125/2010 

Regulamentul 178/2002  

251.  Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea 
Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz 
veterinar, Monitorul Oficial nr. 38-41 din 24.02.2012 

PNAL 2011 
(15) 

N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/20931 

252.  Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea 
Reglementări tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 88-91 din 11.05.2012 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/75654 

253.  Hotărîrea Guvernului nr. 311 din 21.05.2012 cu privire la aprobarea  
Regulamentului de stabilire a condiţiilor de reglementare a 
preparării, plasării pe piaţă şi utilizării nutreţurilor cu adaos de 
medicamente, Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2012, nr. 99-

PNAL 2011 
(18) 

Directivei nr. 90/167/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/60267 
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102, art. 351. 
254.  Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 23 mai 2012 cu privire la 

aprobarea Cerințelor privind definirea, descrierea, prezentarea și 
etichetarea băuturilor alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 367) 

Ordinul MAIA 
12/2012  

Regulamentului (CE) 
nr.110/2008 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86308 

255.  Hotărîrea Guvernului nr. 355 din 31 mai 2012 cu privire la 
transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 
2004-2009 pentru crearea stațiunilor tehnologice de mașini și a 
mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 
396) 

   

256.  Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31.05.2012 pentru aprobarea unor 
acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 
septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina 
fitosanitară, Monitorul Oficial al Republicii Moldov nr. 113-118 din 
08.06.2012 

PNAL 2011 
(4) 
PNAL 2012 
(22) 

Directiva Comisiei 
61/2008/CE 
Directivei 2000/29/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103170 

 256.1. Hotărîrea Guvernului nr. 507 din 25.04.2016 cu privire la 
modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 
mai 2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 
123-127, art. 547 

PNAL 2014 
(23) 
PNAL 2015 
(13) 

Directivei 2000/29/CE (Anexa 
V partea A şi B) 

 

257.  Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 01.06.2012 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind comercializarea şi importul 
păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 398 

N/C Directiva nr. 2009/158/CE 
Regulamentul nr. 617/2008/ 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/48276 

258.  Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012 pentru aprobarea 
unor norme sanitar-veterinare privind controlul şi reducerea 
prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 120-125 din 15.06.12 

PNAL 2010 
(35) 
PANL 2013 
(12) 

Regulamentul nr.2160/2003 
Regulamentul (UE) 
nr.200/2010 
Regulamentul (CE) 
nr.584/2008 
Regulamentul (UE) 
nr.517/2011 
Regulamentul (CE) 
nr.1177/2006 din 1 august 
2006 
Regulamentului (UE) 
nr.200/2012 
 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/67052 
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259.  Hotărîrea Guvernului nr. 473 din 03.07.2012 pentru aprobarea 
Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 135-141 din 06.07.2012 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86310 

260.  Hotărîrea Guvernului nr. 507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor 
norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 155-159 din 27.07.2012 

PNAL 2012 
(10) 

Regulamentul nr. 882/2004 
Regulamentul nr. 1760/2000 
Regulamentul nr. 1082/2003 
Regulamentul nr. 1034/2010 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/59204 

261.  Hotărîrea Guvernului nr. 572 din 06.08.2012 cu privire la aprobarea 
Normei de instituire a unei proceduri pentru notificarea 
interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte 
ţări şi care prezintă pericol fitosanitar iminent 

PNAL 2010 
(25) 
PNAL 2012 
(12) 

Directiva Comisiei 94/3/CE 
Directiva Comisiei 92/71/CEE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/20987 

262.  Hotărîrea Guvernului nr. 598 din 13.08.2012 cu privire la aprobarea 
Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a materialului de 
înmulţire pentru plantele ornamentale, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 170-174 din 17.08.2012 

Ordinul MAIA 
nr. 18 din 
08.02.2010 

 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86311 

263.  Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 06.09.2012 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate la mişcarea 
animalelor de circ, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 190 – 
192 din 14.09.2012 

PNAL 2012 
(23) 

Regulamentul 1739/2005/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/11350 

264.  Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea 
unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 198-204 din 21.09.2012 

PNAL 2012 
(19) 

Regulamentul nr. 
152/2009/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/103175 

 264.1. Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 25 octombrie 2017 cu 
privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 
686 din 13 septembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 383-388, art. 966) 

PNAAA Regulamentul nr. 
152/2009/CE 

 

265.  Hotărîrea Guvernului nr. 771 din 16.10.2012 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare referitoare la pesta cabalină africană, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-220 din 19.10.2012 

PNAL 
2012(20) 

Directiva 92/35/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/3096 

266.  Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 22.10.2012 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea 
animalelor în timpul transportului, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 222-227 din 26.10.2012 

PNAL 2012 
(8) 

Regulamentul 1/2005 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/1406 

267.  Ordinul nr. 116 din 26 iulie 2012 cu privire la aprobarea Listei 
standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Definirea, 
descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169, art. 955 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98143 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/3096
http://www.legis.md/cautare/rezultate/3096
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(abrogat prin Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 
268.  Ordinul Ministerului nr. 176 din 06.11.2012 pentru aprobarea 

Normei sanitare veterinare privind modelul de formulare de 
prescripţie medicală, pentru eliberarea produselor medicinale 
veterinare şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea 
acestora, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 273-279 din 
28.12.2012 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/4026 

2013 
269.  Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale 
şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a 
animalelor, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 nr. 122-
124, art. 383 

PNAL 2010 
(30) 

Regulamentul 2004/882/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/96047 

270.  Legea despre seminţe nr. 68 din 05.04.2013, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 130-134 din 21.06.2013 

PNAL 2008 
(4) 

Directiva Consiliului nr. 
55/2002/CE din 13 iunie 2002 
Directiva Consiliului nr. 
33/92/CEE din 28 aprilie 1992 
Directiva  Consiliului nr. 
34/92/CEE din 28 aprilie 1992 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/22170 

271.  Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15 ianuarie 2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul 
soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, 
nr. 10-14, art. 71) 

Ordinul MAIA 
nr. 18 din 
08.02.2010 

Directiva Consiliului nr 
2002/53/CE din 13 iunie 2002 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/19435 

272.  Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul 
nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 31-35 din 15.02.2013 

PNAL 2012 
(13) 

Regulamentul Comisiei nr. 
1881/2006/CE din 19 
decembrie 2006 
Regulamentul Comisiei nr. 
1882/2006/CE din 19 
decembrie 2006 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/18590 

273.  Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 06.03.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind testarea medicamentelor de uz veterinar, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-59 din 15.03.2013 

PNAL 2011 
(44) 

Directivei 2009/9 (CE) http://www.legis.md/caut
are/rezultate/1165 

274.  Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 20.03.2013 cu privire la aprobarea 
Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de 
micotoxine în produsele alimentare, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 64-68 din 29.03.2013 

PNAL 2012 
(6) 

Regulamentului nr. 401/2006 
al Comisiei din 23 februarie 
2006 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/10368 

275.  Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea  Regulamentul 10/2011 http://www.legis.md/caut

http://www.legis.md/cautare/rezultate/1165
http://www.legis.md/cautare/rezultate/1165
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Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic 
destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 97-103, art. 340) 

are/rezultate/103122 

276.  Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 21.06.2013 pentru aprobarea 
Normei privind producerea, controlul, certificarea şi 
comercializarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 136-139 din 28.06.2013 

Ordinul MAIA 
nr. 18 din 
08.02.2010 

Directiva 2008/90 din 29 
septembrie 2008 
Directiva 93/48 din 23 iunie 
1993 
Directiva 93/64 din 5 iulie 
1993 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/62252 

277.  Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea 
unor cerinţe faţă de furaje, Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr. 141-144 din 05.07.2013 

PNAL 2011 
(17)  
PNAL 2012 
(5) (17) (18) 

Regulamentul 
nr.1831/2003/CE 
Regulamentul (CE) 
nr.767/2009 
Regulamentul (CE) 
nr.183/2005 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/92261 

 266.1 Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 15.04.2016 pentru 
modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 
462 din 2 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 
nr. 106-113, art. 505) 

N/C N/C  

278.  Hotărîrea Guvernului nr. 713 din 12.09.2013 pentru aprobarea 
Cerinţelor privind producerea şi comercializarea seminţelor de 
legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol, Monitorul 
Oficial al Republici Moldova nr. 205 din 17.09.2013 

PNAL 2012 
(1) 
 

Directiva 2002/55/CE, 
Directiva 2008/72/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98605 

 278.1. Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 10 martie 2017 cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 227) 

PNAL 2016 
(21) 

Directiva nr. 2003/91/CE  

279.  Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 3.10.2013 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de comercializare 
a cărnii de pasăre, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 222-
227 din 11.10.2013 

PNAL 2011 
(9)  

Regulamentul (CE) nr. 
543/2008 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95287 

280.  Hotărîrea Guvernului nr. 806 din 16.10.2013 cu privire la aprobarea 
Normei privind alimentele congelate rapid, destinate consumului 
uman, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 238-242 din 
25.10.2013 

PNAL 2013 
(11) 

Directiva 89/108/CEE  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/68143 

281.  Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 29.10.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activităţi 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/11221 
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agricole, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 243-247, 
art. 942 

282.  Hotărîrea Guvernului nr. 1068 din 27 decembrie 2013 pentru 
aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi 
procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda 
organoleptică, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 
315-319, art. 1178 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/18487 

283.  Hotărîrea Guvernului nr. 1074 din 30 decembrie 2013 pentru 
aprobarea Regulamentului-tip cu privire la înregistrarea și evidența 
vehiculelor cu tracțiune animală și modificărilor și completărilor ce 
se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 
mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315-
319, art. 1180) 

Legea nr. 
131/2007 

 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/49268 

284.  Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 60 din 
19 aprilie 2012 cu privire la aprobarea standardelor naţionale 
voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor: 
gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 6-9, art. 14 
(abrogat prin Ordinul MAIA 30 din 23.02.2017) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98139 

285.  Ordinul Ministerului nr. 6 din 23 ianuarie 2013 cu privire la 
aprobarea Listei varietăţilor de plante prezentate cu mai puţin de 10 
soiuri în Catalogul Soiurilor de Plante, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 22-25 din 01.02.2013 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/40079 

286.  Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 48 din 
05.03.2013 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la 
Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale” 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/4609 

2014 
287.  Acord dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru 

Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) pentru 
instituirea unei reprezentanţe FAO în Republica Moldova (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 497) 

N/C N/C  

288.  Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi 
asociaţiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 
nr. 47-48, art. 90) 

N/C N/C  

289.  Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 17.03.2014 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul şi 
tranzitul anumitor ungulate vii, Monitorul Oficial al Republicii 

PNAL 2013 
(10) 

Directiva nr. 2004/68/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/6104 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/18487
http://www.legis.md/cautare/rezultate/18487
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Moldova nr. 66-71 din 21.03.2014 
290.  Hotărîrea Guvernului nr. 291 din 22.04.2014 cu privire la aprobarea 

Cerinţelor de calitate pentru orez şi crupe de orez, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr. 104-109 din 6.05.2014 

PNAL 2012 
(2) 

Regulamentul nr. 1234/2007 
al Consiliului din 22.10.2007 
Regulamentul nr. 1272/2009 
al Comisiei din 11.12.2009 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86322 

291.  Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 16.07.2014 cu privire la aprobarea 
Programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi 
a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală 
pentru anii 2015 – 2020 

PNAL 2012 
(21) 

Regulamentul nr. 788/2012 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/56017 

292.  Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 17 iulie 2014 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind buna practică de fabricaţie a 
materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 209-
216, art. 647) 

 Regulamentului nr.2023/2006 
Regulamentului nr.1935/2004 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102933 

293.  Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 18.07.2014 pentru aprobarea 
Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi 
cerealiere păioase 

PNAL 2013 
(4) 

Directiva nr. 66/402/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/99047 

 293.1. Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 10 martie 2017 cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 227) 

   

294.  Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 18.08.2014 cu privire la aprobarea 
limitelor maxime pentru prezenţa coccidiostaticelor sau 
histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al 
acestor substanţe în furaje, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr. 249 – 255 din 22.08.2014 

PNAL 2014 
(25) 

Regulamentul nr. 
124/2009/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/19116 

295.  Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 25 august 2014 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a febrei 
aftoase, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, 
art. 752 

PNAL 2013 
(9) 

Directiva 2003/85/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/18531 

296.  Hotărîrea Guvernului nr. 711 din 28.08.2014 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate 
animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a 
importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a 
produselor pe bază de colostru destinate consumului uman, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 261 – 267 din 5.09.2014 

PNAL 2014 
(29) 

Regulamentul nr. 605/2010, 
Regulamentul nr. 209/2014 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/18555 

297.  Hotărîrea Guvernului nr. 820 din 07.10.2014 pentru aprobarea N/C N/C http://www.legis.md/caut
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Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul 
certificatelor de depozit pentru cereale” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 897) 

are/rezultate/97926 

298.  Hotărîrea Guvernului nr. 884 din 22.10.2014 pentru aprobarea 
Regulamentului privind utilizarea mărcii naţionale “Agricultura 
Ecologică – Republica Moldova”, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 325 – 332 din 31.10.2014 

N/C Regulamentul (CE) nr. 
1235/2008 din 8 decembrie 
2008 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/47993 

299.  Hotărîrea Guvernului nr. 970 din 17.11.2014 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic 
pentru eliberarea certificatului fitosanitar pentru export/reexport  

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/19135 

300.  Ordinul comun nr. 74/81 din 02.04.2014 cu privire la aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind specificaţiile tehnice ale 
mijloacelor de identificare a animalelor din Republica Moldova, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 92-98, art. 468 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/62562 

2015 
301.  Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru 

alimentaţie şi agricultură, aderat prin Legea nr. 94 din 14 mai 2015 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 
311) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/77425 

302.  Hotărîrea Guvernului nr. 70 din 09.03.2015 cu privire la aprobarea 
Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat 
„Registrul de stat al animalelor”, (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2015, nr. 59-66, art. 92) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/67242 

303.  Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11.06.2015 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Organizarea pieței vitivinicole”, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 150-159 din 19.06.2015. 

PNAL 2011 
(5) 

Regulamentul nr. 1308/2013; 
Regulamentul nr. 606/2009; 
Regulamentul nr. 607/2009; 
Regulamentul nr. 436/2009; 
Regulamentul nr. 889/2008 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/67238 

304.  Hotărîrea Guvernului nr. 369 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind protecția animalelor în 
momentul uciderii, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 150-
159 din 19 iunie 2015 

PANL 2014 
(26) 

Regulamentul nr. 1099/2009 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/67253 

305.  Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 11 august 2015 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic 
reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare, 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 
623) 

 Regulamentul nr. 282/2008 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102858 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/62562
http://www.legis.md/cautare/rezultate/62562
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306.  Hotărîrea Guvernului nr. 493  din  11 august 2015 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind obiectele din ceramică, sticlă, 
porţelan, faianţă, emailate şi vitrificate care vin în contact cu 
produsele alimentare, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2015, nr. 224-233, art. 624) 

 Directiva nr. 84/500 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102859 

307.  Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 17 august 2015 cu privire la 
aprobarea Normei de sănătate animală şi publică, precum şi 
modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din 
carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului 
uman (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 241 – 246, 
art. 678) 

PNAL 2015 
(20) 

Decizia 2007/777 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/84046 

308.  Hotărîrea Guvernului nr. 654 din 18 septembrie 2015 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind ghişeul unic pentru eliberarea 
actelor permisive pentru exportul produselor şi subproduselor de 
origine animală, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr, 262 – 
266 din 25 septembrie 2015 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/86806 

309.  Hotărîrea Guvernului nr. 810 din 29.10.2015 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor 
organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiza senzorială 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 306-310, art. 
904) 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/89342 

310.  Hotărîrea Guvernului nr. 882 din 28.12.2015 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate şi 
certificarea sanitar-veterinară la admiterea temporară a cailor 
înregistraţi, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 2-12, 
art. 4. 

PNAL 2015 
(21) 

Decizia nr. 92/260/CEE 
Decizia nr. 2014/501/EU 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/90237 

311.  Ordinul Ministerului nr. 134 din 16.07.2015 cu privire la prelevarea 
probelor pentru evaluarea produselor vitivinicole destinate 
exportului în UE, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-
210 din 07.08.2015 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/84072 

2016 
312.  Acord privind adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme pentru 

vehicule cu roţi, echipamente şi piese care pot fi montate şi/sau pot 
fi utilizate pe vehiculele cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea 
omologărilor pe baza acestor prescripţii din  20.03.1958, aderat 
prin Legea nr. 111 din 27.05.2016, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 217-229, art. 479 

N/C N/C http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=365895 
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313.  Acordul privind specializarea multilaterală interstatală a producerii 
şi livrării seminţelor de soiuri şi hibrizi ai culturilor agricole, 
materialului săditor pomicol şi viticol, aderat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1398 din 23.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 478-490, art. 1487 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/96914 

314.  Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de 
subvenţionare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93) 

  http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=369204 

315.  Hotărîrea Guvernului nr. 3 din 18 ianuarie 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 
de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, structurii şi 
efectivului limită ale acestuia, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 15 

N/C N/C http://www.legis.md/caut
are/rezultate/90371 

316.  Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11.03.2016 cu privire la aprobarea 
Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat 
„Registrul vitivinicol”, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
59-67 din 18.03.2016 

N/C N/C http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=363764 

317.  Hotărîrea Guvernului nr. 390 din 1.04.2016 cu privire la aprobarea 
Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a florilor proaspete 
tăiate şi a frunzişului ornamental proaspăt, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr. 90-99, art. 441 

PNAL 2013 
(5) 

Regulamentul 1308/2013 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/91864 

318.  Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 6.04.2016 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor de control şi 
combatere a anumitor forme transmisibile de encefalopatie 
spongiformă la animale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2016, nr. 100-105, art. 465 

PNAL 2015 
(17) 

Regulamentul 999/2001 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/92604 

319.  Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 15 august 2016 cu privire la 
comisiile antiepizootice excepţionale, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1056 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/94496 

320.  Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 15 august 2016 privind 
gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producţia 
alcoolică, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, 
art. 1058 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/94504 

321.  Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 2 septembrie 2016 pentru 
aprobarea Cerinţelor privind importul şi comercializarea hameiului 
şi a produselor de hamei, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2016, nr. 293-305, art. 1105) 

PNAL 2009 
(18) 
PNAL 2011 
(6) 

Regulamentul 1295/2008 
Regulamentul 1850/2006 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/94856 
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322.  Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 15 septembrie 2016 cu privire la 
aprobarea Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr 315-328, art. 1148 

 Regulamentul nr. 1332/2008 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102595 

323.  Hotărîrea Guvernului nr. 1115 din 7 octombrie 2016 cu privire la 
unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine clasice 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 353-354, art. 
1206) 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95341 

324.  Hotărîrea Guvernului nr. 1129 din 10 octombrie 2016 cu privire la 
dizolvarea prin lichidare a Instituţiei Publice „Liceul Teoretic Agricol 
din Chişinău”, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 
355-359, art. 1221 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95432 

325.  Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, 
schimbare a destinației și schimb de terenuri (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 1265) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95838 

326.  Hotărîrea Guvernului nr. 1297 din 5 decembrie 2016 pentru 
aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind sănătatea animală 
la importul materialului reproductiv (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 1405) 

PNAL 2014 
(27) 

Directiva nr. 88/407/CEE 
Directiva nr. 90/429/CEE 
Decizia nr. 2010/470/UE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/96637 

327.  Hotărîrea Guvernului nr. 1368 din 19 decembrie 2016 cu privire la 
aprobarea unor norme sanitar-veterinare (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr. 453-458, art. 1427) 

PNAL 2016 
(26) 

Directiva nr. 2001/89/CE 
Directiva nr. 2002/60/CE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/96752 

328.  Hotărîrea Guvernului nr. 1374 din 20 decembrie 2016 pentru 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor 
generale de combatere a unor boli la animale şi măsurilor specifice 
referitoare la boala veziculoasă a porcului (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr. 452, art. 1426a) 

 Directiva 92/119/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/96776 

329.  Hotărîrea Guvernului nr. 1433 din 29 decembrie 2016 privind 
instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte 
ale patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova care fac 
parte din complexul „Combinatul de Vinuri „Cricova” – SA” 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/97021 

330.  Hotărîrea Guvernului nr. 1459 din 30 decembrie 2016 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi 
a produselor lactate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 
nr. 50-59, art. 115) 

PNAL 2011 
(17) 
PNAL 2015 
(10) 

Regulamentul nr. 1255/1999 
Regulamentul nr. 273/2008 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/97759 

331.  Ordinul nr. 159 din 5 august 2016  cu privire la aprobare unor 
documente, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/104041 
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276, art. 1305 
332.  Ordinul nr. 197 din 19 septembrie 2016 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea cursurilor de instruire primară 
şi continuă a degustătorilor de produse vitivinicole, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 355-359, art. 1672 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/95447 

333.  Ordinul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului nr. 5 din 21.12.2015 cu 
privire la aprobarea procedurii de verificare a respectării caietului 
de sarcini şi a formularului actului de verificare a respectării 
caietului de sarcini 

   

334.  Ordinul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului nr. 19 din 2 decembrie 
2016 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea 
sistemului informaţional automatizat privind evidenţa şi 
autorizarea degustătorilor, precum şi rotaţia acestora în cadrul 
comisiilor de degustare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2016, nr. 459-471, art. 2223) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/97090 

335.  Ordinul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului nr. 20 din 2 decembrie 
2016 cu privire la aprobarea formularului cererii de certificare şi al 
actului privind neconformitatea lotului pentru produsele vitivinicole 
DOP şi/sau IGP (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 
459-471, art. 2224) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/97086 

2017 
336.  Legea nr. 27 din 10 martie 2017 privind clasificarea carcaselor de 

bovine, porcine și ovine (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2017, nr. 109 – 118, art. 161) 

PNAL 2011 
(15) 

Regulamentul nr. 1249/2008 
Regulamentul nr. 1308/2014 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98613 

337.  Legea nr. 96 din 2 iunie 2017 pentru ratificarea Acordului de grant, 
întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura 
conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a 
solului în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 190-200, art. 317) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/99418 

338.  Hotărîrea Guvernului nr. 59 din 7 februarie 2017 cu privire la 
aprobarea măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de 
alertă pentru alimente şi furaje la nivel naţional (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2017, art. 40-49, art. 105) 

PNAL 2015 
(23) 

Regulament nr. 16/2011 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102364 

339.  Hotărîrea Guvernului nr. 229 din 13 aprilie 2017 cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul şi tranzitul 
păsărilor de curte şi produselor de pasăre, precum şi cerinţelor de 

PNAL 2008 
(12) 

Regulamentul nr. 798/2008 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/98799 
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certificare sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 128-132, art. 309) 

340.  Hotărîrea Guvernului nr. 290 din 5 mai 2017 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de acordare a suportului financiar 
producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor 
îngheţurilor tîrzii din primăvara anului 2016 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2017, nr. 149-154, art. 368) 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/99074 

341.  Hotărîrea Guvernului nr. 292 din 10 mai 2017 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului vitivinicol al 
Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 
nr. 155-161, art. 370) 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/99196 

342.  Hotărîrea Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 cu privire la modul 
de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a 
Agriculturii şi Mediului Rural (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 537) 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102504 

343.  Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele fabricate din 
folie de celuloză regenerată care vine în contact cu produsele 
alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229-
243, art. 588) 

HG 
1472/2016 

Directiva 2007/42/CE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/99900 

344.  Hotărîrea Guvernului nr. 548 din 11 iulie 2017 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind limitarea utilizării anumitor derivaţi 
epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2017, nr. 253-264, art. 648) 

PNAAA Regulamentul 1895/2005 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/100964 

345.  Hotărîrea Guvernului nr. 554 din 14 iulie 2017 pentru aprobarea 
Planului de acţiuni privind implementarea Programului de 
conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 253-264, art. 
650) 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/100978 

346.  Hotărîrea de Guvern nr. 580 din 20 iulie 2017 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele care conțin 
monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele 
alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 265-
273, art. 678) 

 Directiva nr. 78/142/CEE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/101165 

347.  Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 01 august 2017 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate şi 

 Directiva 2014/40/UE http://www.legis.md/caut
are/rezultate/101387 
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etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în 
ţigarete şi a produselor conexe (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 277-288, art. 712) 

348.  Hotărîrea Guvernului nr. 899 din 3 noiembrie 2017 pentru 
aprobarea Regulamentul sanitar privind adaosul de vitamine și 
minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele 
alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-
395, art. 1008) 

PNAAA Regulamentul nr. 1925/2006 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102744 

349.  Hotărîrea Guvernului nr. 1085 din 14 decembrie 2017 pentru 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de 
combatere a bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art. 1217) 

PNAAA Directiva 92/66 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102426 

350.  Hotărîrea Guvernului nr. 1086 din 14 decembrie 2017 pentru 
aprobarea Regulamentului sanitar-veterinar cu privire la stabilirea 
normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența 
de Trichinella în carne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2017, nr. 441-450, art. 1218) 

PNAAA Regulamentul 2015/1375 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102427 

351.  Ordinul MAIA nr. 59 din 6 aprilie 2017 cu privire la aprobarea 
Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referinţă (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 128-132, art. 821 

N/A N/A http://www.legis.md/caut
are/rezultate/104142 

2018 
352.  Legea nr. 211 din 19 octombrie 2017 privind protecția animalelor 

folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1-6, art. 2) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/105612 

353.  Legea nr. 279 din 15 decembrie 2017 privind informarea 
consumatorului cu privire la produsele alimentare (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 54) 

PNAAA Regulamentul nr. 1169/2011 
Directiva 2011/91/UE 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/105652 

354.  Legea nr. 296 din 21 decembrie 2017 privind cerințele generale de 
igienă a produselor alimentare (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 60) 

PNAAA Regulamentul nr. 852/2004 
Regulamentul nr. 853/2004 
Regulamentul nr. 2074/2005 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/105658 

355.  Legea nr. 119 din 5 iulie 2018 cu privire la medicamentele de uz 
veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-
320, art. 468) 

PNAAA Directiva 2001/82/CE 
Directiva 2006/130/CE 
Regulamentul 540/95 
Regulamentul 1662/95 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/105483 

356.  Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul de conformitate cu 
cerințele de calitate pentru fructe și legume proaspete (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 486-498, art. 813) 

 Regulamentul 543/2011/CE  
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357.  Hotărîrea Guvernului nr. 1150 din 20 decembrie 2017 cu privire la 
aprobarea Strategiei în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 
2018-2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-
26, art. 6) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102500 

358.  Hotărîrea Guvernului nr. 67 din 18 ianuarie 2018 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate 
animală pentru importurile anumitor păsări (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2018, nr. 27-32, art. 77) 

PNAAA Regulamentul nr. 139/2013 http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102099 

359.  Hotărîrea Guvernului nr. 69 din 19 ianuarie 2018 cu privire la 
cerințele aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de 
germeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 27-32, 
art. 79) 

PNAAA Regulamentul nr. 208/2013 
Regulamentul nr. 210/2013 
Regulamentul nr. 211/2013 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102100 

360.  Hotărîrea Guvernului nr. 123 din 2 februarie 2018 cu privire la 
aprobarea Programului național de protecție integrată a plantelor 
pentru anii 2018-2027 și a Planului de acțiuni privind 
implementarea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2018, nr. 40-47, art. 142) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102113 

361.  Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 27 februarie 2018 cu privire la 
aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate 
sugarilor și copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor 
scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru 
controlul greutății (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 
nr. 77-83, art. 235) 

PNAAA Regulamentul nr. 609/2013 
Regulamentul delegat nr. 
2016/127 
Regulamentul delegat nr. 
2016/128 

http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102137 

362.  Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 18 aprilie 2018 cu privire la 
aprobarea unor modele de acte (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2018, nr. 126-132, art. 375) 

  http://www.legis.md/caut
are/rezultate/102981 

363.  Hotărîrea Guvernului nr. 680/2018 pentru aprobarea Planului 
general de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 267-275, art. 
740) 

 Decizia Comisia 2004/478/CE http://www.legis.md/caut
are/getResults?doc_id=11
8664&lang=ro 

364.  Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 29 iunie 2018 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate și 
certificare animală la comerţul (importul și exportul) cu ovine și 
caprine (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, 
art. 845) 

 Directiva 91/68/CEE http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=376901 

365.  Hotărîrea Guvernului nr. 699 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate la circulația 

 Directiva 2009/156/CE 
Decizia 95/329/CE 

http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118664&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118664&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118664&lang=ro
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și importul de ecvidee (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2018, nr. 295-308, art. 836) 

doc&lang=1&id=376792 

366.  Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la ținerea Registrului de stat al 
animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-
294, art. 815) 

  http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=376680 

367.  Hotărîrea Guvernului nr. 811 din 20 august 2018 pentru aprobarea 
Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat 
consumului uman direct (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2018, nr. 377-383, art. 999) 

 Decizia nr. 92/608/CEE http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=377472 

368.  Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 17 octombrie 2018 pentru 
aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de 
stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională 
pentru Siguranța Alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2018, nr. 398-399, art. 1044) 

  http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=377610 

369.  Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 3 octombrie 2018 pentru 
aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele 
active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 398-
399, art. 1045) 

 Regulamentul nr. 450/2009 http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=377611 

370.  Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 3 octombrie 2018 pentru 
aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea 
răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului 
de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii 
ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019 – 2024 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395, art. 
1029) 

  http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=377540 

371.  Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 24 septembrie 2018 pentru 
aprobarea Normei sanitar-veterinare prvind condițiile de sănătate 
și certificare animală la comerțul (importul și exportul) cu bovine și 
porcine (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 410-415, 
art. 1108) 

 Directiva 64/432/CEE http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=377814 

372.  Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 17 octombrie 2018 cu privire la 
aprobarea metodelor de prelevare de probe și a metodelor de 
analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB – uri de tipul 
dioxinelor și de PCB-uri care nu sînt de tipul dioxinelor în anumite 
produse alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

 Regulamentul 2017/644/UE http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=377889 
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nr. 416-422, art. 1116) 
373.  Hotărîrea Guvernului nr. 1209/2018 cu privire la aprobarea 

Statutului Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-525, art. 
1347) 

  http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=378640 

374.  Hotărîrea Guvernului nr. 1210/2018 cu privire la aprobarea 
Statutului Instituției publice „Laboratorul central de testare a 
băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-525, 1348) 

  http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=378641 

375.  Hotărîrea Guvernului nr. 1211/2018 cu privire la aprobarea 
Statutului Instituției publice „Centrul Republican de Diagnostic 
Veterinar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-
525, 1349) 

  http://lex.justice.md/inde
x.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=378642 

376.  Hotărîrea Guvernului nr. 1245/2018 cu privire la aprobarea 
regulamentelor sanitare privind aromele și anumite ingrediente 
alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe 
produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau 
destinate utilizării în sau pe produsele alimentare (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2019, nr. 49-58, art. 92) 

 Regulamentul 1334/2008 
Regulamentul 872/2012 
Regulamentul 873/2012 

https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
12688&lang=ro 

377.  Hotărîrea Guvernului nr. 1280/2018 pentru aprobarea 
Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de 
întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de 
competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 38-47, art. 68) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
12486&lang=ro 

378.  Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
nr. 132/2018 cu privire la abrogarea unor ordine ale Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2018, nr. 181, art. 854) 

PNAAA Directiva 2004/41/CE https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
10714&lang=ro 

2019 
379.  Legea nr. 306/2019 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 120) 
 Regulamentul 178/2002 

Regulamentul 931/2011 
http://www.legis.md/caut
are/rezultate/112711 

380.  Lege nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și 
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 315-319, art. 
459) 

 Regulamentului 1069/2009 http://www.legis.md/caut
are/getResults?doc_id=11
8406&lang=ro 

381.  Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 1 – 2, art. 2) 

 Directiva 98/83/CE 
Directiva 2013/51/Euratom 

https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112688&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112688&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112688&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112486&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112486&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112486&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110714&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110714&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110714&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118406&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118406&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118406&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119769&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119769&lang=ro
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19769&lang=ro 
382.  Hotărîrea Guvernului nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea 

Instituției publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru 
Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 22-
23, art. 28) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
19130&lang=ro 

 
377.1 Hotărîrea Guvernului 559/2019 cu privire la modificarea 
unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 864) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
19036&lang=ro 

383.  Hotărîrea Guvernului nr. 57/2019 pentru aprobarea regulamentelor 
sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale 
naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, 
art. 119) 

 Directivei 2009/54/CE https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
12872&lang=ro 

384.  Hotărîrea Guvernului nr. 90/2019 cu privire la aprobarea 
Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi a 
Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor şi a tarifelor la acestea (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2019, nr. 59-65, art. 125) 

 N/A https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
19441&lang=ro 

 381.1. Hotărîrea Guvernului nr. 561/2019 cu privire la modificarea 
unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2019, nr. 367-377, art. 943) 

 Decizia Comisiei 2004/226/CE 
Regulamentul (UE) nr. 
2017/1495 

https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
19341&lang=ro 

385.  Hotărîrea Guvernului nr. 157/2019 cu privire la aprobarea 
Regulamentului Comisiei medicamentelor de uz veterinar 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 94-99, art. 157) 

 N/A https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
12867&lang=ro 

386.  Hotărîrea Guvernului nr. 158/2019 cu privire la aprobarea 
Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 111-118, art. 218) 

 Regulamentul 1308/2013 
Codex STAN GENERAL 206-
1999 
Codex STAN 207-1999 
Codex STAN 243-2003 
Codex STAN 279-1971 
Codex STAN 281-1971 
Codex STAN 282-1971 
Codex STAN 283-1978 
Codex STAN 284-1971 
Codex STAN 289-1995 

https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
13282&lang=ro 

387.  Hotărîrea Guvernului nr. 185/2019 privind aprobarea Planului   https://www.legis.md/ca

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119769&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119130&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119130&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119130&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119036&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119036&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119036&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112872&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112872&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112872&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119441&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119441&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119441&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119341&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119341&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119341&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112867&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112867&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112867&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113282&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113282&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113282&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113064&lang=ro
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măsurilor de supraveghere, control și eradicare a rabiei la vulpi în 
Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2019, nr. 101-107, art. 211) 

utare/getResults?doc_id=1
13064&lang=ro 

388.  Hotărîrea Guvernului nr. 227/2019 cu privire la aprobarea 
Condițiilor speciale aplicabile importurilor de gumă de guar 
originară sau expediată din India (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2019, nr. 148-158, art. 261) 

 Regulamentul 2015/175 https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
13992&lang=ro 

389.  Hotărîrea Guvernului nr. 228/2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de ținere a registrelor contractelor 
de arendă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 162-
166, art. 284) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
14054&lang=ro 

390.  Hotărîrea Guvernului nr. 257/2019 pentru aprobarea modelelor de 
acte privind importul de semințe și abrogarea unei hotărîri de 
Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 178-184, 
art. 293) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
14436&lang=ro 

391.  Hotărîrea Guvernului nr. 287/2019 cu privire la aprobarea 
proiectului Programului de utilizare a mijloacelor fondurilor 
depozitate în cadrul Proiectului „Agricultura conservativă – 
dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în 
Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 
nr. 178-184, art. 313) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
14456&lang=ro 

392.  Hotărîrea Guvernului nr. 318/2019 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 
Comitetului național de etică pentru protecția animalelor folosite în 
scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 223-229, art. 387) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
15171&lang=ro 

393.  Hotărîre nr. 480/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
crearea, menținerea, dezvoltarea, gestionarea și finanțarea fondului 
genetic de culturi agricole (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2019, nr. 315-319, art. 705) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
18386&lang=ro 

394.  Hotărîrea Guvernului nr. 481/2019 pentru aprobarea Normei 
sanitar-veterinare privind cerințele față de plasarea în carantină a 
animalelor de acvacultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2019, nr. 320-325, art. 724) 

 Decizia nr.2008/946/CE https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
18486&lang=ro 

395.  Ordinul MADRM nr. 106/2019 cu privire la aprobarea unor 
documente-tip de evidență zootehnică (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2019, nr. 185-191, art. 940) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
14598&lang=ro 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113064&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113064&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113992&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113992&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113992&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114054&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114054&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114054&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114436&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114436&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114436&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114456&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114456&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114456&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115171&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115171&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115171&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118386&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118386&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118386&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118486&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118486&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118486&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114598&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114598&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114598&lang=ro
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2020 
396.  Legea nr. 121/2020 privind organizarea și exercitarea profesiei de 

medic veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 
199-204, art. 404) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
22521&lang=ro 

397.  Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 267-271, art. 
572) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
23554&lang=ro 

398.  Hotărîrea Guvernului nr. 8/2020 pentru aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate animală și 
publică la importul și plasarea pe piață a unor produse de origine 
animală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 7-13, art. 
13) 

 Directiva 92/118/CEE https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
19892&lang=ro 

399.  Hotărîrea Guvernului nr. 27/2020 cu privire la aprobarea Cerințelor 
sanitar-veterinare față de aditivii pentru hrana animalelor 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 63-68, art. 160) 

 Regulamentul nr.1831/2003 
Regulamentul nr.141/2007 
Regulamentul nr.429/2008 
Regulamentul nr.892/2010 

https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
20520&lang=ro 

400.  Hotărîrea Guvernului nr. 42/2020 pentru aprobarea Cerinţelor 
privind utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 44-54, art. 96) 

 Directiva 2009/128/CE https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
20320&lang=ro 

401.  Hotărîrea Guvernului nr. 232/2020 pentru aprobarea Normei 
sanitar-veterinare privind cerințele de supraveghere şi metodele de 
diagnostic al bolilor la animalele acvatice (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2020, nr. 115-117, art. 232) 

 Decizia 2015/1554 https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
21472&lang=ro 

402.  Hotărîrea Guvernului nr. 87/2020 cu privire la unele măsuri de 
prevenire a introducerii virusului gripei aviare (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2020, nr. 44-54, art. 120) (Abrogat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 163/2020) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
20791&lang=ro 

403.  Hotărîrea Guvernului nr. 227/2020 cu privire la aprobarea 
Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Evidența 
solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2020, nr. 115-117, art. 348) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
25294&lang=ro 

404.  Hotărîrea Guvernului nr. 425/2020 cu privire la constituirea 
Instituției Publice „Agenția pentru Dezvoltare și Modernizarea 
Agriculturii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 161-
164, art. 536) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
22037&lang=ro 

405.  Hotărîrea Guvernului nr. 483/2020 cu privire la aprobarea 
Procedurii comune de înregistrare pentru aditivii alimentari, 

 Regulamentul 234/2011 https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119892&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119892&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119892&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120520&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120520&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120520&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120320&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120320&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120320&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120791&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120791&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120791&lang=ro
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enzimele alimentare și aromele alimentare (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2020, nr. 188-192, art. 637) 

22316&lang=ro 

406.  Hotărîrea Guvernului nr. 635/2020 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la folosirea apelor subterane pentru 
irigare prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi 
horticole (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 221-
225, art. 762) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
22854&lang=ro 

407.  Hotărîrea Guvernului nr. 671/2020 pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind solvenții de extracție utilizați la 
fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 229-233, art. 
801) 

 Directiva 2009/32/CE https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
23054&lang=ro 

408.  Hotărîrea Guvernului nr. 624/2020 cu privire la aprobarea 
Cerințelor de calitate pentru preparate şi produse din carne 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 235-239, art. 
812) 

 Regulamentul 853/2004  

409.  Hotărîrea Guvernului nr. 695/2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de 
producători agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, 
nr. 241-245, art. 826) 

   

410.  Hotărâre Guvernului nr. 696/2020 cu privire la aprobarea 
Cerințelor privind dotarea și exploatarea unităților autorizate 
pentru deținerea, distribuția și eliberarea medicamentelor de uz 
veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 259-
266, art. 868) 

   

411.  Hotărîrea Guvernului nr. 736/2020 cu privire la aprobarea 
Metodologiei de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la 
nitrați și a zonelor sensibile la nutrienți (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2020, nr. 279-284, art. 910) 

 Directiva 91/676/CEE  

412.  Hotărîrea Guvernului nr. 768/2020 cu privire la aprobarea 
Programului național de dezvoltare a apiculturii în Republica 
Moldova pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 
2021 – 2022 privind implementarea acestuia 

   

413.  Hotărîrea Guvernului nr. 815/2020 cu privire la aprobarea 
Cerinţelor de calitate pentru produsele apicole, inclusiv ceara de 
albine, propolisul, lăptişorul de matcă şi polenul, destinate 
consumului uman (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 

 Regulamentul 1308/2013  
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313-317, art. 988) 
414.  Hotărîrea Guvernului nr. 835/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional 
„Registrul solurilor Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2020, nr. 332-342, art. 1010) 

   

415.  Hotărîrea Guvernului nr. 836/2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind acordarea de plăți per cap de animal 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 318, art. 992) 

   

416.  Hotărîrea Guvernului nr. 840/2020 cu privire la aprobarea 
Programului de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021- 2025 și 
a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2020, art. 332-342, art. 1011) 

   

417.  Hotărîrea Guvernului nr. 864/2020 cu privire la aprobarea 
Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 
managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021 2025 
și a Planului de acțiuni pentru anii 2021 2023 privind 
implementarea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2021, nr. 13-20, art. 22) 

   

418.  Hotărîrea Guvernului nr. 963/2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format 
de Sistemul informațional „Evidența solicitanților și beneficiarilor 
de subvenții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 1-8, 
art. 6) 

   

419.  Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
nr. 14/2020 cu privire la aprobarea Nomenclatorului de produse în 
fitotehnie, horticultură şi de obiecte ale regnului vegetal 
achiziţionate de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de 
întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 
44-54, art. 170) 

  https://www.legis.md/ca
utare/getResults?doc_id=1
20357&lang=ro 

420.  Ordinul MADRM nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Codului de 
bune practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați din surse agricole 

   

2021 
421.  Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 117-121, art. 
127) 

   

422.  Hotărîrea Guvernului nr. 26/2021 cu privire la ajutorul umanitar    

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120357&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120357&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120357&lang=ro
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acordat Republicii Moldova de către România, destinat sprijinirii 
agricultorilor afectaţi de secetă (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2021, nr. 77, art. 64) 

423.  Hotărîrea Guvernului nr. 27/2021 pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din 
ajutorul umanitar extern acordat de către România, destinat 
suportului agricultorilor afectaţi de seceta din 2020 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 77, art. 65) 

   

424.  Hotărîrea Guvernului nr. 82/2021 cu privire la unele sisteme 
informaționale și registre de stat ale Agenției Naționale pentru 
Siguranța Alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2021, nr. 164-167, art. 175) 

   

425.  Ordinul MADRM nr. 1/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind modul de determinare a asociaţiei producătorilor de 
produse vitivinicole în conformitate cu prevederile art.322 alin.(3) 
din Legea viei şi vinului nr.57/2006 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2021, nr. 13-20, art. 44) 
 

   

 
 
PNAL– Planul Naţional de Armonizare a Legislației 
PNAAA – Planul Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE, Hotărîrea Guvernului 1472/2016 
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Acte tangente legislației din domeniul agriculturii 
 
 

Nr. Titlul actului normativ Documentul de 
politici/Temeiul 
juridic 

Actul comunitar Link 

1 Hotărîrea Guvernului nr. 564 din 10 octombrie 2009 
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind 
stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor 
biodistructive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2009, nr. 144-147, art. 630) 

 Directiva 
98/8/CE 

http://www.legis.md/cautare/rezult
ate/103417 

 


