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1. SCOP 

Prevederile procedurii au scopul de a descrie procesul de eliberare a certificatului de 
conformitate, în urma controlului de conformitate în raport cu cerințele de calitate pentru fructele 
și legumele proaspete. 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către subdiviziunile teritoriale ale ANSA, 
persoanelor fizice sau juridice, care produc, depozitează, prelucrează, sortează, ambalează, 
importă, exportă și/sau comercializează  fructe și legume în stare proaspătă și sunt înregistrați 
la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor conform legislației în vigoare.  
 
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

3.1. Termeni utilizați în procedură 

ambalaj de comercializare – parte a unui lot, individualizată prin ambalajul și conținutul său, 
concepută astfel încât să constituie, la punctul de vânzare, o unitate de vânzare pentru 
utilizatorul sau consumatorul final; 

calibrare – operaţie de sortare şi de clasare, după lungime (mărime) sau masa fructelor şi 
legumelor; 

certificat de conformitate (a calității fructelor și legumelor) – act eliberat în mod gratuit de 
către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, la solicitarea agentului economic, în baza 
rezultatelor controlului, care garantează conformitatea fructelor și legumelor proaspete cu 
cerințele de calitate și comercializare; 

colet (ambalaj) – parte a unui lot, individualizată prin ambalajul și conținutul său, concepută 
astfel încât să faciliteze manipularea și transportul unui anumit număr de unități de vânzare 
(ambalaje de comercializare) sau de produse în vrac sau ordonate, pentru a se evita 
deteriorarea cauzată de manipularea fizică și de transportul acestora. Coletul în anumite situații 
poate constitui un ambalaj de vânzare. Containerele de transport rutier, feroviar, maritim și 
aerian nu sunt considerate colete;  

control de conformitate – totalitate a acțiunilor care includ controlul documentelor ce însoțesc 
lotul de produse și controlul fizic pentru verificarea conformității produselor cu cerințele de 
calitate; 

control fizic – verificare direcționată, prin intermediul probelor prelevate, a produselor, a 
ambalajelor, a etichetelor, a condițiilor de păstrare în conformitate cu cerințele de calitate; 
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expediție – cantitate de produse destinate comercializării de către același agent economic, 
prezentă în momentul controlului și definită printr-un document. Expediția poate fi constituită din 
unul sau mai multe tipuri de produse și poate conține unul sau mai multe loturi de produse; 

inspector – specialist din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, instruit în 
domeniul procedurilor de prelevare și efectuare a controlului de conformitate cu cerințele de 
calitate pentru fructele și legumele proaspete; 

lanț alimentar – etapele la care sunt efectuate diverse operațiuni, de la etapa de producere 
până la ajungerea produsului către consumatorul final, și anume: producere, depozitare, 
prelucrare, sortare, ambalare, import, export și/sau comercializare; 

lot – cantitate de produse care, în momentul controlului, este prezentată ca având aceleași 
caracteristici privind identitatea ambalatorului și/sau a expeditorului, țara de origine, tipul 
produsului, categoria produsului, calibrul acestuia (dacă produsul este clasificat în funcție de 
calibrul său), soiul sau tipul comercial al produsului (dacă este prevăzut în cerințele de calitate), 
tipul ambalajului și prezentarea acestuia. În cazul în care identificarea loturilor este dificilă și/sau 
nu este posibilă prezentarea loturilor individuale, toate loturile din cadrul unui transport se 
consideră ca formând un singur lot dacă sunt similare în ceea ce privește tipul produsului, 
expeditorul, țara de origine, categoria și soiul sau tipul comercial al produsului (dacă este 
prevăzut în cerințele de calitate); 

prelevare – acțiune de extragere a unei anumite cantități sau unități de produs dintr-un lot sau 
colet în timpul unui control de conformitate; 

probă elementară – cantitate sau unitate de produs prelevată aleatoriu dintr-un lot sau, în cazul 
produselor prezentate în vrac, dintr-o parte a lotului; 

probă globală – mai multe probe elementare reprezentative pentru lot, prelevate pentru a 
permite evaluarea lotului în funcție de cerințele de calitate; 

probă redusă – cantitate reprezentativă pentru produs, prelevată aleatoriu din proba globală, 
cu un volum limitat la cantitatea minimă necesară, care este suficientă pentru a permite 
evaluarea în funcție de numărul de criterii stabilite. Dacă, în urma controlului, produsele sunt 
distruse, atunci proba redusă nu va depăși 10% din proba globală; 

3.2. Abrevieri 
ANSA  Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; 
DTSA  Direcția Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor; 
DSCPAON    Direcția Siguranța și Calitatea produselor alimentare de origine non-animală; 
PIF                Postul de inspecție la frontieră 
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4.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

1. LEGE nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi; 
2. LEGE nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător; 
3. LEGE nr. 50 din 28.03.2013 privind controlul oficial pentru verificarea conformității cu 

cerințele fată de hrana pentru animale, produsele alimentare, precum şi cu normele de 
sănătate şi bunăstare a animalelor; 

4. LEGE nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor; 
5. LEGE nr. 279  din  15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la  produsele 

alimentare; 
6. LEGE nr. 237 din 08.11.2018 cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate 

pentru fructele și legumele proaspete; 
7. LEGE nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor; 
8. Hotărârea Guvernului nr. 1279 din 17.11.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 

„Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”; 
9. Hotărârea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate 

şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”; 
10. Hotărârea Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare; 
11. Hotărârea Guvernului nr. 938 din 17.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția 
Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

12. Hotărârea Guvernului nr. 90 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de 
calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, 
precum și a Nomenclatorului serviciilor  prestate de Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentelor și a tarifelor la acestea; 

13. SM SR ISO 874:2006 -  Fructe şi legume proaspete. Eşantionare (luarea probelor); 
14. SM SR EN 12143:2012 - Sucuri de fructe şi de legume. Determinarea substanţelor uscate 

solubile. Metoda refractometrică 
15. PG-12/01: Procedură generală „Acțiunile întreprinse în cazul produselor alimentare 

neconforme”; 
16. PG-08/01 - Procedura generală „Prelevarea probelor de produse alimentare”. 

5.  RESPONSABILITĂŢI 

Direcția siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală (DSCPAON) 
este responsabilă  de elaborarea, conținutul și descrierea corespunzătoare a cerințelor 
prezentei proceduri, precum și de instruirea și abilitarea inspectorilor în vederea implementării 
prezentei proceduri. 

Responsabilitatea Direcțiilor teritoriale pentru Siguranța Alimentelor: 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/243625
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Șeful Direcției teritoriale/municipale pentru siguranța alimentelor: 
- implementează prevederile prezentei proceduri; 
- deleagă inspectorul pentru verificarea calității produselor; 
- verifică corectitudinea întocmirii certificatului cu aplicarea ștampilei; 

         Inspectorul Direcției teritoriale/municipale: 
- stabilește cu solicitantul (agentul economic) data și ora când va fi efectuat controlul; 
- prelevează probe de fructe/legume și evaluează conformitatea lor cu indicii de calitate; 
- respectă regulile de întocmire, înregistrare și eliberare a certificatului de conformitate; 
- semnează certificatul de conformitate cu aplicarea ștampilei; 
- informează Șeful Direcției despre rezultatul controlului. 

 
6. DESCRIEREA PROCEDURII 

6.1. Generalități  

 În cadrul cerințelor de calitate și comercializare a fructelor și legumelor proaspete 
conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate 
la vânzare, prin caracteristicile vizuale (prospeţime, calibru, formă şi culoare) şi de condiţionare 
(sortare, ambalare, etichetare şi prezentare) ale acestora.  

Existența unui certificat de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete  este 
considerată un factor de reducere a riscului de nerespectare a cerințelor de calitate pentru 
fructele și legumele proaspete. 

6.2. Modul de desfășurare a controlului  

Controlul se efectuează în timpul operațiunilor de sortare-ambalare, la punctul de 
expediere, în timpul transportului (în momentul încărcării) , la locul depozitare, la punctul de 
recepție finală, la punctul de trecere a frontierei de stat, la punctele de comercializare. Controlul 
nu se va efectua în cazul produselor fost vegetale care nu au fost supuse operațiunilor de 
condiționare, sortare și ambalare. 

Etapele de desfășurare a controlului cu eliberarea ulterioară a „Certificatului de 
conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete” : 

1. Recepția și analiza cererii depuse de agentul economic; 
2. Pregătirea pentru control; 
3. Identificarea lotului/loturilor și prelevarea probelor; 
4. Controlul fizic al ambalajului; 
5. Verificarea marcajului; 
6. Controlul fizic al produsului; 
7. Încheierea controlului; 
8. Eliberarea „Certificatului de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete”     
9. Înregistrarea și evidența Certificatelor de conformitate a calității fructelor și legumelor 

proaspete eliberate. 
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1. Recepția și analiza cererii depuse de agentul economic 

Agenții economici care intenționează să exporte/reexporte sau comercializeze pe piața 
locală fructe și legume proaspete (de producție autohtonă sau de import) și dorește să ateste 
suplimentar corespunderea produselor cu cerințele de calitate, depun o cerere (conform Anexei 
nr. 1) la DTSA în raza căreia își desfășoară activitatea prin care solicită efectuarea unui control 
de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete, cu eliberarea 
ulterioară a Certificatului de conformitate a calității lor. 

 Inspectorii DTSA examineze cererea, evaluează condițiile de activitate a operatorului din 
lanțul alimentar și, în baza criteriilor de analiză a riscurilor și a profilului solicitantului și decide cu 
privire la efectuarea unei vizite de control la agentul economic indicat în cerere în decursul a 5 
zile de la primirea solicitării.   

2. Pregătirea pentru control 

 Înainte de a merge la control inspectorii studiază atent dosarul agentului economic. 
Astfel, inspectorii își pregătesc documentele aferente controalelor: fișele de evaluare a 
conformității specifice produselor, procesului-verbal de control precum și alte ghiduri/documente 
și scheme grafice necesare pentru buna desfășurare a controlului. 

Ajunși la locul de efectuare a controlului și, respectiv de prelevare a probelor, inspectorii 
delegați se legitimează și informează operatorul economic despre următoarele detalii:  

- Modul de desfășurare a controlului; 
- Scopul prelevării probelor; 
- Tipul produselor și loturile din care urmează să fie prelevate probele; 
- Metodele de prelevare care se vor folosi; 
-     Dreptul persoanei responsabile din cadrul unității de a asista în timpul prelevării de probe și 
efectuării controlului de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete. 

3. Identificarea lotului/loturilor și prelevarea probelor 
Din lotul de fructe și legume proaspete gata pentru livrare (ambalat și etichetat, de regulă 

păstrat într-un depozit frigorific) se prelevează probe elementare separate din diferite locuri și 
diferite nivele din lot. Numărul de probe elementare prelevate (pentru alcătuirea probei globale) 
trebuie să fie suficiente încât să permită evaluarea loturilor. Se acordă o atenție deosebită 
asigurării unei prelevări a probelor care să nu afecteze în mod negativ calitatea produselor. 

Fiecare lot se eșantionează separat, dar dacă lotul prezintă deprecieri datorită 
transportului, porțiunile depreciate ale lotului (colete deteriorate) se izolează și se eșantionează 
separat de porțiunile sănătoase. Porțiunile depreciate ale lotului vor fi retrase din circuit și, după 
caz, pot face obiectul unei examinări separate, urmând ca rezultatele să fie raportate separat. 

În mod similar, dacă marfa nu este considerată de destinatar ca fiind omogenă, chiar dacă 
expeditorul nu a menționat acest lucru, acesta va fi împărțit în loturi omogene și fiecare va fi 
eșantionat separat, cu acordul cumpărătorului și vânzătorului, dacă aceștia nu au decis astfel.  



 

PROCEDURA SPECIFICĂ 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR 

PROASPETE 

Cod: PS/SA-PV-02/01 
Ediția 1 
Revizia 0 
Ex. nr. 1 
Pagina 10 din 122 

 
În cazul fructelor și legumelor voluminoase, cu masa mai mare de 2 kg per bucată, în 

vrac, probele elementare trebuie să constituie cel puțin 5 unități. În cazul loturilor compuse din 
mai puțin de 5 colete sau cu o greutate mai mică de 10 kg, controlul vizează întregul lot. 

În cazul unui lot de fructe și legume care nu respectă cerințele de calitate și de 
comercializare sau a existenței riscului în cauză, prelevarea probelor globale va conține 
cantitățile minime conform Tabelului nr. 1 și Tabelului nr. 2.  

Operațiunea de control constă în prezentarea probei globale și furnizarea de către agentul 
economic a informațiilor necesare pentru identificarea expediției sau a lotului. 

În cazul în care operațiunea de inspecție antrenează distrugerea produselor prelevate, 
mărimea probei (probă redusă) se va limita la o cantitate minimă absolut necesară pentru 
evaluarea lotului. Mărimea  probei reduse nu poate depăși 10% din proba globală. 

 Tabelul nr. 1 Numărul de colete de prelevat 

Numărul coletelor care compun lotul Numărul coletelor (probe elementare)  
care trebuie prelevate  

până la 100 5 
între 101 și 300 7 
între 301 și 500 9 
între 501 și 1000 10 
peste 1000 minimum 15 

  Tabelul nr. 2 Numărul de produse în vrac de prelevat 
Masa lotului în kg sau numărul de 
unități incluse în lot 

Masa probei elementare în kg sau numărul 
unităților care trebuie prelevate 

Până la 200 10 
între 201 și 500 20 
între 501 și 1000 30 
între 1001 și 5000 60 
peste 5000 minimum 100 

Exemplu: De evaluat conformitatea cu cerințele de calitate ale prunelor soiul „Stanley”, 
conform Categoriei I. Lotul de prune este de 1840 lăzi de lemn aranjate pe 23 de paleți de lemn, 
respective 80 lăzi per palet (8 lăzi per nivel, 10 niveluri). Masa netă a fiecărei lăzi este de 12 kg. 
Conform tabelului nr. 1 trebuie prelevate 15 lăzi din diferite locuri ale lotului. Din fiecare ladă se 
va preleva și inspecta câte 30 prune (probă redusă-aproximativ 1,2 kg din fiecare ladă). 

Inspectorii nu trebuie să plaseze ambalajele sau probele direct pe podea în timpul 
prelevării și a controlului. Dacă este necesar de a îndepărta un ambalaj pentru a facilita 
prelevarea, se va folosi câteva palete suprapuse, acoperite cu o coală curată de carton care va 
servi și ca suprafață de lucru. 
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4. Controlul fizic al ambalajului 

Materialele folosite în calitate de ambalaj trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să 
menţină caracteristicile de calitate ale produselor ambalate pe parcursul procesului de 
transportare şi comercializare şi trebuie să protejeze de influenţele mediului exterior. Etichetele 
aplicate individual pe produse trebuie să fie astfel încât, atunci când sunt dezlipite, acest lucru 
să nu lase urme vizibile de lipici, nici defecte pe epidermă.  

Ambalajul și prezentarea prin prelevare a probelor elementare se evaluează după cum 
urmează: 
a)  în funcție de cerințele de calitate, se verifică igiena ambalajului, precum și a materialelor de 
confecționare pentru acesta; 
b) în cazul în care cerințele de calitate prevăd un anumit tip de ambalaj pentru produse, 
inspectorii verifică dacă această cerință este respectată; 
c) în cazul produselor ambalate, această verificare se efectuează pe baza probelor elementare 
prelevate, iar în toate celelalte cazuri – aceste controale se realizează pe bază de lot sau fiind 
verificate în unitatea de transport. 

Totodată se verifică dacă materialele și articolele de ambalaj care vin în contact cu 
produsele alimentare au fost supuse avizării sanitare de către organul central de specialitate al 
administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii. 

5. Verificarea marcajului 

Inspectorii verifică dacă coletele au marcate toate mențiunile necesare pentru informarea 
consumatorului cu privire la produsele alimentare, conform Legii nr. 279 din 15.12.2017 privind 
informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare și Hotărârii Guvernului nr. 929 din 
31.12.2009 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate și comercializare pentru fructe și 
legume proaspete.  

De asemenea se atrage atenția dacă informaţiile obligatorii referitoare la produsele 
alimentare sunt amplasate într-un loc evident, astfel încât să fie uşor vizibile, lizibile şi indelebile 
și dacă  marcarea/etichetarea produselor asigură trasabilitatea loturilor supuse controlului de 
conformitate. 

În cazul produselor ambalate, această verificare se efectuează pe baza probelor 
elementare, iar în toate celelalte cazuri – pe baza documentelor care însoțesc lotul sau unitatea 
de transport. 

6. Controlul fizic al produselor 

Evaluarea conformității fructelor și legumelor proaspete cu cerințele de calitate, cu 
atribuirea categoriei de calitate corespunzătoare se va efectua de către inspectori la locul de 
prelevare a probelor în baza cerințelor din Hotărârea Guvernului nr. 929/2009.  

Produsul care urmează să fie controlat trebuie să fie scos complet din ambalajul său. 
Inspectorii renunță la aceasta dacă tipul și natura ambalajului permit verificarea conținutului 
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acestuia fără a-l desface. Verificarea omogenității, a caracteristicilor minime, a categoriilor de 
calitate și a calibrului trebuie să se realizeze cu ajutorul probei globale (sau a probei reduse).   

La aprecierea conformității calităţii legumelor şi fructelor se iau în consideraţie următoarele 
caracteristici: 
- Autenticitatea și uniformitatea soiurilor;  
- Forma; 
- Starea de sănătate şi de curăţenie; 
- Lipsa sau prezența defectelor; 
- Starea de prospeţime;  
- Prezenţa pedunculului (pentru unele fructe). 
- Dimensiuni (masa, diametru); 
- Starea de maturitate determinată de: culoarea de fond a fructelor, gust, miros, fermitate, 

conținutul de substanțe uscate solubile, zahăr și aciditatea titrabilă.  
 Pentru loturile de produse vegetale proaspete supuse controlului se va completa „Fișele de 
evaluare a conformității cu cerințele de calitate și comercializare”  (Anexa nr. 4-Anexa nr. 27) 
 Echipamente specifice necesare controlului. Pentru desfășurare a controlului fizic al 
fructelor și legumelor proaspete, adițional la setul standard de prelevare/inspectare de probe 
inspectorii trebuie să dispună de echipamente specifice absolute necesare desfășurării 
controlului, care trebuie menținute întotdeauna curate și într-o stare bună de funcționare. Setul 
va conține:  
- Apă distilată; 
- Balanță electronică; 
- Instrumente de verificare a mărimii produselor (rigle, calibre rigide specifice pentru fiecare 

cultură); 
- Instrumente de verificare a acidității (ph-metru); 
- Instrumente de verificare a  conținutului minim de zahăr (refractometru manual); 
- Instrumente de verificare a fermității (pneumetru); 
- Coduri de culoare (calibre colorimetrice pentru fructe); 
- Cuțit pentru fructe; 
- Storcător de suc; 
- Filtru (pânză moale, filtru fin sau sită, tifon); 
- Pahar de laborator gradat. 

Descrierea modului de analiză a produselor vegetale 
1. Autenticitatea și uniformitatea soiurilor – proba globală (sau proba redusă dacă se utiliza) 
prelevată se apreciază prin compararea caracteristicilor tipice ale produselor supuse controlului 
cu diverse ghiduri de referinţă/planşe de identificare a soiurilor.  În timpul controlului se verifică 
măsura în care informațiile despre produsele care intenționează să le plaseze pe piață, puse la 
dispoziție de agentul economic corespund realității.  
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2. Forma este specifică diferitor specii şi soiuri de legume şi fructe. Forma se apreciază vizual, 
prin comparaţie cu mostre de referinţă, mulaje, planşe şi se exprimă prin termenii: sferică, 
tronconică, elipsoidală etc.  
3. Starea de sănătate şi de curăţenie - proba globală (proba redusă)  prelevată se apreciază 
vizual atât în exterior cât și în interior. Fructele și legumele atacate de boli (putregai, mucegai 
etc.) sau dăunători (paraziți, insecte), murdare (cu urme de praf, pământ, frunze sau alte resturi 
vegetale) sunt separate de cele sănătoase. 
4. Lipsa sau prezența defectelor şi a abaterilor de la caracteristicile tipice constituie condiţia 
de calitate importantă, pe baza acestora făcându-se clasificarea pe clase de calitate. Defectele 
legumelor şi fructelor pot fi: zbârcituri, striviri, loviri, secţionări, desprinderea pedunculului, 
învelişurilor, prezenţa seminţelor în faze avansate de dezvoltare (castraveţi, dovleci, vinete, 
fasole verde, mazăre verde), prezenţa rădăcinilor secundare etc. Proba globală  de fructe sau 
legume se examinează vizual la prezența defectelor.  Produsele cu defecte neacceptabile se 
izolează de cele integre.  
5. Starea de prospeţime – reprezintă starea legumelor şi fructelor caracterizată prin însuşirile 
fizico-chimice şi organoleptice, cât mai apropiate de cele specifice maturităţii. Se apreciază 
senzorial prin apăsare ușoară cu degetul (sau prin determinarea fermității) și prin examinarea 
aspectului. Produsele trebuie să aibă un aspect proaspăt, fără umezeală extremă, fără 
zbârcituri. Prezenta pedunculului constituie un criteriu de prospețime/ calitate la unele legume 
sau fructe, absenta lui favorizând pierderea suculentei, lezarea integrității pulpei si degradarea 
mai rapida. 
6. Prezenţa pedunculului este o condiţie de calitate pentru foarte multe legume şi fructe: 
ardei, pătlăgele vinete, dovlecei, cireşe, vişine, mere, pere etc. La legumele şi fructele la care 
prezenţa pedunculului nu este obligatorie trebuie asigurată integritatea fructului la desprindere, 
pentru evitarea alterării rapide. 
7. Dimensiunile fructelor și legumelor sunt un indicator maturității dar și o condiţie de 
încadrare în una din clase de calitate (pentru unele produse). Dimensiunile pot fi exprimate prin 
masa, înălțime, diametru. 
Determinarea diametrului: Pentru a evalua lotul selectat pentru inspecţie la cerințele de 
calibrare, se măsoară diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale la fructele sau legumele din 
eșantionul redus. Se recomandă ca diametrul să fie măsurat cu ajutorul unui calibru rigid. Se 
numără produsele ce nu îndeplinesc cerințele de mărime minimă sau calibrare și se notează 
numărul pe foaie. Se calculează procentul (%) de neconformități pentru cerințele de diametru 
minim. Totodată, pentru a se asigura omogenitatea calibrelor, diferenţele de calibru între 
produsele din acelaşi ambalaj nu trebuie să depăşească limitele admise de actele normative 
pentru produsul cercetat. Produsele trebuie să se încadreze în toleranțele de calibrare admise 
produsului evaluat.   
Determinarea masei: Se efectuează prin cântărire pentru produsele calibrate după greutate. 
Etapele evaluării lotului la cerințele de calibrare sunt similare determinării diametrului.  
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8. Culoarea epidermei produselor vegetale este un indicator care descrie gradul de coacere al 
acestora sau a uniformităţii în ceea ce priveşte prezentarea și este esențială pentru evaluarea 
calității. Se apreciază cu ajutorul codului de culori (CTIFL) numite și calibre calorimetrice.   
Determinarea culorii coajei prin intermediul calibrelor colorimetrice: se ia o probă de cel 
puţin 10 fructe alese la întâmplare din eşantionul redus. Fructele trebuie să fie lipsite de defecte, 
cum ar fi arsuri de soare, dăunători sau daune cauzate de boli, care ar fi putut afecta procesul 
normal de coacere. 
Măsurare: Culoarea fructelor va fi comparată cu diferite gradaţii de culoare reprezentate pe 
scara de culori. Testele trebuie să fie efectuate la lumina zilei sau la lumina o fluorescentă albă. 
Rezultate: Este notat codul de culoare care corespunde cu culoarea cojii. În cazul în care 
culoarea cojii fructului se află între două coduri de culori, sunt notate ambele coduri. 
9. Gustul şi mirosul sunt specifice soiurilor şi varietăţilor de legume şi fructe. Ele se constituie 
în criterii de diferenţiere calitativă a soiurilor. Intensitatea maximă se realizează în momentul 
atingerii maturităţii de consum. Acești indicatori de calitate se apreciază organoleptic de către 
inspectori. Produsele vegetale trebuie să fie lipsite de gust și miros străin.  
10. Determinarea conţinutului total de substanţe solubile sau zahăr (TSS) cu ajutorul 
refractometrului. Conținutul de substanțe uscate solubile este un parametru de calitate 
important, care influențează în mod special gustul fructelor. În timpul formării pulpei fructelor, la 
multe specii, nutrienţii sânt depozitaţi ca amidon, care în timpul procesului de coacere se 
transformă în zaharuri. Urmare progresului procesului de coacere, creşte nivelul de zahăr. 
Pentru determinarea conținutului de zahăr se recomandă a utiliza un refractometru manual. 
Eşantionarea. Pentru a evalua lotul selectat pentru inspecţie, se prelevează o probă de cel 
puţin 10 fructe sau legume alese la întâmplare din proba redusă. În cazul fructelor mici, 
ambalate în ambalaje de desfacere (de exemplu, căpşuni, cireşe, vişine) se iau 10 ambalaje de 
desfacere şi cel puţin cinci fructe din fiecare ambalaj sau 10 eşantioane elementare în cazul în 
care fructele sunt ambalate în vrac. Cu toate acestea, fructele nu trebuie să aibă defecte, cum 
ar fi arsuri de soare şi dăunători sau daune generate de boli, care ar fi putut afecta procesul de 
coacere. 
Pregătirea eşantionului. Este important ca proba sucului utilizat pentru măsurarea 
substanţelor solubile în apă să fie extrasă într-un mod uniform şi se i-a în considerare 
diferenţele naturale în distribuţia de substanţe solubile în fructe, pentru speciile în cauză. Deşi 
nu este posibil să se stabilească îndrumări precise pentru toate produsele care ar putea fi 
testate, criteriul imperativ este că proba de suc trebuie să fie pe cât posibil reprezentativă 
întregului fruct. În cazul în care sânt prevăzute metode specifice de pregătire a eşantioanelor 
sau de extracţie a sucului în cerinţele de comercializare, ele trebuie să fie urmate.  
Măsurare. Pregătirea aparatului pentru măsurări constă în următoarele: Pe prisma inferioară a 
refractometrului se pun două picături de apă distilată, se acoperă cu cealaltă prismă. Se 
deplasează ocularul până la suprapunerea reperului cu linia de separare este în dreptul 
indicelui de refracție de 1,333 care corespunde la 0% substanță uscată. Dacă există o deviere, 
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cu ajutorul unei chei speciale se aduce linia de separare în dreptul reperului de 1,333.  
După calibrarea aparatului, un număr egal de picături din sucul de fructe sunt amplasate pe 
placa prismei refractometrului. Măsurarea pe scara prismei se observă pe zecimală. După 
fiecare măsurare, placa prismei trebuie curăţită cu apă (distilată) şi ştearsă cu un şerveţel uscat 
cu o ţesătură moale. 
Rezultate. Este important ca să fie înregistrate toate rezultatele, cu o exactitate de până la 
zecimale, precum şi toate detaliile referitoare la metoda, varietatea, stadiul de maturitate şi 
gradul de coacere a produselor testate. Fiecare măsurare a fructului, mănunchiului, eşantionului 
elementar sau a ambalajului de desfacere este înregistrată. Se află media sumelor totale a 
tuturor măsurărilor efectuate (rotunjite la o zecimală) pentru a da o cifră medie. 
În cazul în care, în primă etapă sucul este extras din două părţi ale fructului (de exemplu, 
secţiuni longitudinale, zona axei ecuatoriale), cele două măsurări pentru fiecare fruct individual 
sunt mediate. În a doua etapă suma totală a acestor măsurări ar trebui să fie în medie (se 
rotunjeşte la o zecimală) pentru a da o cifră medie. Aceeaşi procedură este posibilă în cazul 
fructelor mici sau struguri de masă în cazul în care un singur fruct sau boabe pot fi măsurate. 
În cazul în care valorile medii ale tuturor fructelor sunt egale sau mai mari decât limita 
specificată în cerinţele de comercializare, lotul a atins nivelul minim de maturitate. 
În cazul în care valorile medii de 3 sau mai multe dintre cele 10 fructe, mănunchiuri sau 
ambalaje de desfacere sânt de cel puţin 10 % sub limita specificată în cerinţele de 
comercializare, un al doilea eşantion trebuie să fie prelevat şi analizat cu alte fructe din 
eşantionul redus sau dintr-o nou eşantion. Dacă media celor două eşantioane este de cel puţin 
10 % sub limita stabilită în cerinţele de comercializare, lotul nu atinge nivelul de minim 
maturitate şi trebuie să fie respins şi nu se aplică nici o toleranţă. 
11. Fermitatea este importantă pentru stabilirea stării de maturitate și de coacere, ambalare și 
transport, precum și a duratei de păstrare a produselor vegetale proaspete. Aprecierea 
empirică, prin simpla apăsare, a fost înlocuită cu diverse instrumente mecanice sau electronice 
care permit o determinare precisă a fermității. Se recomandă utilizarea penetrometrului  manual.  
Eşantionare. Pentru a evalua lotul selectat pentru inspecţie, să ia un eşantion de cel puţin 10 
fructe la întâmplare din eșantioanele reduse. Cu toate acestea, fructele nu trebuie să aibă 
defecte, cum ar fi arsuri de soare şi dăunători sau daune generate de boli, care ar fi putut afecta 
procesul de coacere. 
Pregătirea eşantionului. Din două părţi opuse ale mijlocului fructului se va elimina coaja cu o 
mărime de până la 2 cm² . În cazul în care fructul este de diferite culori, de exemplu, merele, 
testele trebuie să fie efectuate în baza porţiunilor suprafeţei colorate şi celor mai puţin colorate. 
Măsurarea. Fructul se ține ferm cu o mână, aşezat pe o suprafaţă rigidă, cum ar fi pe masă sau 
pe farfurie. Penetrometrul se aduce la zero. Se pune capătul pistonului pe pulpă, în zona 
decojită a fructului. Se aplică o presiune constantă descendentă până când pistonul a pătruns 
în pulpa fructului până la jumătatea pistonului. Presiunea trebuie să fie lentă şi constantă, 
deoarece mişcările neregulate riscă să ofere rezultate nesigure. Se scoate pistonul şi se 
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notează rezultatele măsurării, rotunjite până la zecimale. Procedura se repetă din partea opusă 
a aceluiaşi fruct, după ce a fost readus penetrometru la zero.  
Rezultatele. Se înregistrează rezultatele cu o exactitate de până la zecimi, precum şi toate 
detaliile referitoare la dimensiunea pistonului, scara de măsurare, varietatea, stadiul de 
maturitate şi gradul de coacere a fructelor testate. Pentru cele două măsurări efectuate pentru 
fiecare fruct se calculează valoarea medie cu o exactitate de până la zecimi. Procedura se 
repetă pentru toate cele 10 fructe. În cazul în care valorile medii ale testelor efectuate pentru 
toate fructele sunt egale sau mai mici decât limita specificată în cerinţele de comercializare, 
înseamnă că lotul a atins nivelul minim de maturitate.  
În cazul în care valorile medii a 3 sau mai multe din cele 10 fructe sunt de cel puţin cu 10 % mai 
sus decât limita specificată în cerinţele de comercializare, trebuie prelevat încă un eşantion şi 
comparat cu alte fructe din eşantionul redus sau dintr-un eşantion nou. Dacă media celor două 
eşantioane este mai mare decât limită specificată în cerinţele de comercializare, lotul nu atinge 
nivelul minim de maturitate şi trebuie să fie respins. Nici o toleranţă se acceptă. 
12. Determinarea conţinutului de suc. Conținutul de suc este un parametru esenţial pentru a 
determina calitatea diferitor fructe, în special pentru citrice. 
Prelevarea de probe. Pentru a evalua lotul selectat pentru inspecţie, se prelevează un 
eşantion de cel puţin 2 kg de fructe de fiecare mărime în mod aleatoriu din eşantionul redus. Cu 
toate acestea, fructele trebuie să fie lipsite de defecte, cum ar fi arsuri de soare şi dăunători sau 
urme ale daunelor cauzate de boli, care ar putea afecta procesul normal de maturaţie. 
Pregătirea eşantionului. Fructele se taie în jumătate transversal, şi se stoarce sucul la fiecare 
jumătate cu un  storcător de fructe. Sucul extras, este apoi filtrat în paharul gradat prin pânză, 
filtru fin sau sită. 
Măsurare. Se determină masa totală (cu precizia de 1 g) a fructelor, paharului gradat, sucului 
extras.  
Conținutul se suc se calculează după cum urmează: 

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂ț𝐢𝐢𝐂𝐂𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐬𝐬𝐢𝐢𝐬𝐬 =
𝐦𝐦𝐦𝐦𝐬𝐬𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐬𝐬𝐢𝐢 𝐬𝐬𝐢𝐢𝐬𝐬 −𝐦𝐦𝐦𝐦𝐬𝐬𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐠𝐠𝐂𝐂𝐢𝐢

𝐦𝐦𝐦𝐦𝐬𝐬𝐦𝐦 𝐢𝐢𝐂𝐂𝐢𝐢𝐦𝐦𝐢𝐢𝐦𝐦 𝐦𝐦 𝐟𝐟𝐩𝐩𝐢𝐢𝐬𝐬𝐢𝐢𝐝𝐝𝐢𝐢𝐂𝐂𝐩𝐩
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏% 

Interpretarea rezultatelor. Rezultatul se calculează cu exactitatea de o zecimală. Este foarte 
important de notat toate detaliile varietate, la stadiul de maturitate şi gradul de coacere a 
produselor testate.  Dacă rezultatul este egal sau mai mare decât limita specificată în standard, 
lotul a atins conţinutul minim de suc.  
Dacă rezultatul este de cel puţin 10 % sub limita admisă în standard, este nevoie de o a doua 
probă, care urmează să fie prelevată şi analizată cu alte fructe din eşantionul redus sau dintr-un 
eşantion nou. Dacă media celor două eşantioane este sub limita specificată în standard, lotul nu 
întruneşte conţinutul minim de suc şi trebuie să fie respins. Nici o toleranţă nu se aplică. 
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7. Încheierea controlului 

Proba globală este pusă la dispoziția agentului economic sau a reprezentantului acestuia. 
Inspectorii nu sunt obligați să restituie elementele probei globale care au fost distruse în timpul 
efectuării controlului sau contravaloarea acestora. 

În cazul constatării că produsele prezintă defecte, se determină procentul de produse ce 
nu îndeplinesc cerințele de calitate, în funcție de numărul sau greutatea produselor. Procentul 
(%) de neconformități se calculează  astfel: 

Produse cu neconformități =
masa produselor care nu îndeplinesc cerințele de calitate

masa totală a produselor supuse controlului
× 100% 

În funcție de procentul de produse cu neconformități, dacă este posibil ca acestora să li se 
reasigure conformitatea cu cerințele de calitate prin modificarea marcajului pentru toate loturile 
sau pentru o parte din lot, inspectorii vor informa agentul economic despre aceasta prin 
aplicarea unei etichete cu următorul conținut: 
a) „să fie reclasificate în categoria I”; 
b) „să fie reclasificate în categoria II”; 
c) „produse defecte”. 

În cazul constatării nerespectării cerințelor de calitate a produselor sau a existenței riscului 
în cauză se întocmește Procesul-verbal de control, care se completează, se numerotează şi 
se semnează pe fiecare pagină de toţi inspectorii care au efectuat controlul şi de persoana 
supusă controlului. Procesul-verbal de control se întocmește în două exemplare. Un exemplar 
al procesului-verbal de control se înmânează persoanei supuse controlului, cu efectuarea unei 
mențiuni scrise despre aceasta pe al doilea exemplar, confirmată prin semnătura persoanei ce 
recepţionează procesul-verbal. La procesul-verbal de control se anexează fișa de evaluare a 
conformității cu cerințele de calitate și comercializare a produselor vegetale certificate. 

În caz că fructele și legumele controlate nu îndeplinesc cerințele minime de calitate și 
comercializare, se emite Prescripția de utilizare condiționată/nimicire a loturilor neconforme. 
Operatorul din domeniul alimentar deținător al produselor respective alege modul și condițiile de 
utilizare condiționată sau de nimicire a acestora în conformitate cu reglementările din domeniul 
alimentar  și le coordonează cu inspectorii ANSA care au emis decizia corespunzătoare.  

8. Eliberarea „Certificatului de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete” 

Dacă în urma controlului, se stabilește că produsele corespund cerințelor de calitate și 
comercializare, se eliberează, în mod gratuit, la solicitarea agentului economic Certificatul de 
conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete (conform modelului din Anexa nr. 2).  

Cheltuielile legate de prelevarea probelor și inspecția acestora vor fi suportate de agentul 
economic solicitant al certificatului prin achitarea plății pentru acestea. Tarifele vor fi calculate în 
baza Nomenclatorului serviciilor  prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și 
a tarifele la acestea aprobate prin Hotărârea de Guvern 90/2019. 

Descrierea etapelor de completare a certificatului de „Certificatului de conformitate a 
calității fructelor și legumelor proaspete” este descrisă în Tabelul nr. 3. 
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Tabelul nr. 3. Completarea „Certificatului de conformitate a  

calității fructelor și legumelor proaspete” 
Nr.       

căsuței Denumirea căsuței Modul de completare 

1 

Numele  / denumirea  
și  adresa agentului  
economic/ 

Această căsuță va conține informația necesară pentru identificarea 
agentului economic comerciant (inclusiv codul unic IDNO) care poate 
fi producător, ambalator şi/sau a expeditor al produselor vegetale. În 
cazul produselor importate se va completa cu datele importatorului.  

2 Termenul de 
valabilitate 

Acesta determină termenul de valabilitate care corespunde cu 
perioada de transportare a produselor până la locul de destinație. 

3 

Numele  / denumirea și  
adresa destinatarului/ 

Această căsuță va conține informația necesară pentru identificarea 
destinatarului lotului de produse vegetale. Pentru produsele exportate 
se indică numele şi adresa importatorului străin şi se oferă detalii 
suficiente pentru a permite organului de control al țării importatoare să 
confirme identitatea destinatarului. Ţara importatoare poate cere ca 
adresa să fie o localitate din ţara importatoare.  

4 
Codul  NCM / 
Specificare produs 

Acest component se va completa cu codul tarifar al mărfii conform 
Legii nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii 
combinate a mărfurilor și denumirea produsului. 

5 
Identificarea  
mijlocului  de  
transport  

Componentul dat se va completa cu date care vizează marca/tipul, 
numărul de înmatriculare sau alte caracteristici de identitate a 
transportului. 

6 Originea produsului Punctul se referă la locul/rile de unde încărcătura obţine originea. 

7 

Destinația 
produsului 

Aici se introduce denumirea ţării de destinație. Dacă încărcătura este 
importată şi reexportată în altă ţară, pot fi introduse numele ambelor 
ţări importatoare, dacă regulamentele de import ale ambelor ţări au 
fost respectate. 

8 Descrierea 
ambalajelor 

Se va specifica tipul ambalajului și cantitatea unităților de ambalaj. 

9 Tipul produsului Componentul va conține informația despre cultura și soiul exportat. 

10 Categoria de calitate Categoria de calitate a produsului stabilită în urma controlului de 
conformitate. 

11 Greutatea totală  Se va indica greutatea în kg/tone, brut/net. 

12 Biroul vamal vizat: 
import/export/ 

Componentul dat se va completa cu denumirea postului vamal de 
intrare/ieșire din Republica Moldova. 

13 Intern/Import/Export Se va bifa (۷) căsuța care expune destinația produsului. 

14 Inspector Se va completa cu numele inspectorului emitent.  
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Nr.       

căsuței Denumirea căsuței Modul de completare 

15 Semnătura Inspectorul va semna olograf. 

16 
Locul emiterii / Data 
emiterii 

Acest component necesită numele raionului din care se eliberează 
certificatul. / Data în certificat va corespunde zilei în care a fost emis 
certificatul. 

17 Ștampila organului 
de control 

Se aplică ștampila organizaţiei, a inspectorului responsabil de 
eliberarea certificatului dat. 

 
9. Înregistrarea și evidența Certificatelor de conformitate a calității fructelor și legumelor  

proaspete eliberate. 
DTSA vor întocmi un dosar pentru fiecare agent economic care a solicitat eliberarea 

„Certificatului de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete”.  În dosar se păstrează 
toate documentele recepționate de la solicitantul certificatului, fișa de evaluare a conformității, 
procesul verbal de control, copia certificatului de conformitate eliberat precum și alte acte 
aferente controlului. În același timp se ține o evidență a Certificatelor de conformitate a calității 
fructelor și legumelor proaspete” eliberate conform modelului din Anexa nr. 3. 

 
Controlul loturilor provenite din import 

Înainte de punerea produselor în circulație, loturile provenite din import sunt supuse 
controlului. Importatorii vor pune la dispoziție, cu cel puțin 24 de ore înainte de sosire, 
următoarele informații pentru organizarea și executarea controlului referitoare la: 
1) postul vamal de intrare; 
2) timpul preconizat pentru sosirea produsului la postul vamal de intrare; 
3) numărul de înmatriculare al vehiculului; 
4) țara de origine; 
5) numele/denumirea, adresa, datele de contact ale importatorului și ale reprezentantului său; 
6) detalii despre lot sau loturi, precum: produsul, identitatea ambalatorului (numele și numărul), 
categoria produsului (dacă este specificată în cerințele de calitate), soiul sau tipul și calibrul 
produsului (dacă este specificat în cerințele de calitate). 

La momentul introducerii fructelor și legumelor proaspete în țară, inspectorii PIF în baza 
analizei riscurilor vor efectua următoarele tipuri de controale: 
1) Controlul documentelor care însoțesc lotul respectiv; 
2) Controlul identității loturilor de produse supuse controlului – inspectorii verifică 
conformitatea lotului de produse vegetale cu informațiile din documentele însoțitoare pentru a 
se asigura că documentele însoțitoare corespund lotului de marfă transportat și cu eticheta 
produsului; 
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3) Controlul fizic al produselor vegetale – dacă în urma evaluării riscurilor se decide că 
evaluarea conformității lotului/loturilor de produse este necesară de efectuat la punctele de 
trecere a frontierei de stat, inspectorii PIF responsabili verifică fiecare lot și emite certificatul de 
conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete dacă produsele corespund cerințelor de 
calitate. În caz că evaluarea conformității produselor nu se va efectua la  punctele de trecere a 
frontierei de stat, inspectorii PIF notifică locul de destinație finală a lotului inspectorilor DTSA 
prin Sistemul de Expertiză și Control al Comerțului (TRACES). Inspectorii DTSA se vor deplasa 
la locul de destinație declarat și vor evalua conformitatea produselor vegetale de import prin 
modul stabilit de procedură. 
 În cazul în care un import este compus din mai multe loturi, conformitatea calității acestora 
este certificată printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a loturilor care alcătuiesc 
importul respectiv.  

La importul produselor este recunoscut certificatul de conformitate al țărilor exportatoare, în 
limba de stat sau într-o altă limbă de circulație internațională, ca factor de reducere a riscului de 
nerespectare a cerințelor de calitate, doar în cazul în care informațiile pe care le conține acesta 
sunt echivalente cu cele prevăzute în modelul certificatului prezentat în Anexa nr. 2. 

Controlul loturilor destinate exportului 
Înainte ca produsele destinate exportului să părăsească teritoriul național, inspectorii ANSA, 

la solicitarea agentului economic, se asigură, prin executarea controlului, că loturile de produse 
sunt conforme cu cerințele de calitate ale țării importatoare. 

 Exportatorii sunt obligați, cu cel puțin 24 de ore înainte de ieșire, să pună la dispoziția 
inspectorului următoarele informații pentru organizarea și executarea controlului referitoare la: 
1)  postul vamal de ieșire; 
2)  timpul preconizat pentru sosirea produsului la postul vamal de ieșire; 
3)  numărul de înmatriculare al vehiculului; 
4)  țara de destinație; 
5) numele/denumirea, adresa, datele de contact ale exportatorului și ale reprezentantului său; 
6) detalii despre lot sau loturi. 

În cazul în care, în urma controlului planificat sau a controlului efectuat la solicitarea 
agentului economic, produsele se consideră a fi conforme cu cerințele de calitate ale țării 
importatoare, inspectorii ANSA, la solicitarea agentului economic, emite certificatul de 
conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete pentru loturile destinate exportului. 

În cazul în care exportul este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora este 
certificată printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a loturilor care alcătuiesc exportul 
respectiv. 
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7. ÎNREGISTRĂRI 
7.1. Cerere pentru eliberarea Certificatului de Conformitate  a calității fructelor și legumelor 

proaspete. Formular Сod: CECCCFLP - 7.3 
7.2. Certificat de conformitate  a calității fructelor și legumelor proaspete”. Formular Сod: 

CCCFLP - 7.3 
7.3. „Registrul certificatelor de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete eliberate”  

Formular Сod: RCCFLPE-7.3    
7.4. Fișa de evaluare a conformității pentru tomatele proaspete. Formular Сod: FECT-7.3 
7.5. Fișa de evaluare a conformității pentru salată, cicoare creață. Formular Сod: FECSCC-7.3  
7.6. Fișa de evaluare a conformității pentru ardei grași. Formular Сod: FECAG-7.3 
7.7. Fișa de evaluare a conformității pentru banane. Formular Сod: FECB – 7.3 
7.8. Fișa de evaluare a conformității pentru citrice. Formular Сod: FECCT – 7.3 
7.9. Fișa de evaluare a conformității pentru struguri de masă. Formular Сod: FECSM - 7.3  
7.10.  Fișa de evaluare a conformității pentru mere. Formular Сod: FECM – 7.3 
7.11.  Fișa de evaluare a conformității pentru pere. Formular Сod: FECP – 7.3 
7.12.  Fișa de evaluare a conformității pentru piersici și nectarine. Formular Сod: FECPN – 7.3 
7.13.  Fișa de evaluare a conformității pentru căpșuni. Formular Сod: FECCP – 7.3 
7.14.  Fișa de evaluare a conformității pentru kiwi. Formular Сod: FECK – 7.3 
7.15.  Fișa de evaluare a conformității pentru prune. Formular Сod: FECPR – 7.3 
7.16.  Fișa de evaluare a conformității pentru caise. Formular Сod: FECCS – 7.3 
7.17.  Fișa de evaluare a conformității pentru cireșe și vișine. Formular Сod: FECCV – 7.3 
7.18.  Fișa de evaluare a conformității pentru pepeni verzi.  Formular Сod: FECPV – 7.3  
7.19.  Fișa de evaluare a conformității pentru pepeni galbeni. Formular Сod: FECPG -7.3 
7.20.  Fișa de evaluare a conformității pentru castraveți. Formular Сod: FECCST – 7.3 
7.21.  Fișa de evaluare a conformității pentru vinete. Formular Сod: FECV – 7.3 
7.22.  Fișa de evaluare a conformității pentru fructele berry. Formular Сod: FECFB – 7.3 
7.23.  Fișa de evaluare a conformității pentru morcovi. Formular Сod: FECMR – 7.3 
7.24.  Fișa de evaluare a conformității pentru ceapă. Formular Сod: FECCEP – 7.3 
7.25.  Fișa de evaluare a conformității pentru usturoi. Formular Сod: FECU – 7.3 
7.26.  Fișa de evaluare a conformității pentru cartofi. Formular Сod: FECCRT – 7.3 
7.27.  Fișa de evaluare a conformității pentru fructele și legumele proaspete care nu au cerințe 

specifice de comercializare.  Formular Сod: FECFLP – 7.3     
              

8. ANEXE 
8.1. Anexa nr. 1 Cerere pentru eliberarea Certificatului de Conformitate  a calității fructelor și 

legumelor proaspete. Formular Сod: CECCCFLP - 7.3 
8.2. Anexa nr. 2 Certificat de conformitate  a calității fructelor și legumelor proaspete”. Formular 

Сod: CCCFLP - 7.3 
8.3. Anexa nr. 3 „Registrul certificatelor de conformitate a calității fructelor și legumelor 

proaspete eliberate”. Formular Сod: RCCFLPE-7.3    
8.4. Anexa nr.  4 Fișa de evaluare a conformității pentru tomatele proaspete. Formular Сod: 

FECT-7.3 
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8.5. Anexa nr. 5  Fișa de evaluare a conformității pentru salată, cicoare creață. Formular Сod: 

FECSCC-7.3 
8.6. Anexa nr. 6 Fișa de evaluare a conformității pentru ardei grași. Formular Сod: FECAG-7.3 
8.7. Anexa nr. 7 Fișa de evaluare a conformității pentru banane. Formular Сod: FECB – 7.3 
8.8. Anexa nr. 8 Fișa de evaluare a conformității pentru citrice. Formular Сod: FECCT – 7.3 
8.9. Anexa nr. 9 Fișa de evaluare a conformității pentru struguri de masă. Formular Сod: 

FECSM - 7.3 
8.10.  Anexa nr. 10 Fișa de evaluare a conformității pentru mere. Formular Сod: FECM – 7.3 
8.11.  Anexa nr. 11 Fișa de evaluare a conformității pentru pere. Formular Сod: FECP – 7.3 
8.12.  Anexa nr. 12 Fișa de evaluare a conformității pentru piersici și nectarine. Formular Сod: 

FECPN – 7.3 
8.13.  Anexa nr. 13 Fișa de evaluare a conformității pentru căpșuni. Formular Сod: FECCP – 7.3 
8.14.  Anexa nr. 14 Fișa de evaluare a conformității pentru kiwi. Formular Сod: FECK – 7.3 
8.15.  Anexa nr. 15 Fișa de evaluare a conformității pentru prune. Formular Сod: FECPR – 7.3 
8.16.  Anexa nr. 16 Fișa de evaluare a conformității pentru caise. Formular Сod: FECCS – 7.3 
8.17.  Anexa nr. 17 Fișa de evaluare a conformității pentru cireșe și vișine. Formular Сod: 

FECCV – 7.3 
8.18.  Anexa nr. 18 Fișa de evaluare a conformității pentru pepeni verzi. Formular Сod:    

FECPV – 7.3  
8.19.  Anexa nr. 19 Fișa de evaluare a conformității pentru pepeni galbeni. Formular Сod: 

FECPG -7.3 
8.20.  Anexa nr. 20 Fișa de evaluare a conformității pentru castraveți. Formular Сod: FECCST – 

7.3 
8.21.  Anexa nr. 21 Fișa de evaluare a conformității pentru vinete. Formular Сod: FECV – 7.3 
8.22.  Anexa nr. 22 Fișa de evaluare a conformității pentru fructele berry. Formular Сod:   

FECFB – 7.3 
8.23.  Anexa nr. 23 Fișa de evaluare a conformității pentru morcovi. Formular Сod:          

FECMR – 7.3 
8.24.  Anexa nr. 24 Fișa de evaluare a conformității pentru ceapă. Formular Сod: FECCEP – 7.3 
8.25.  Anexa nr. 25 Fișa de evaluare a conformității pentru usturoi. Formular Сod: FECU – 7.3 
8.26.  Anexa nr. 26 Fișa de evaluare a conformității pentru cartofi. Formular Сod: FECCRT – 7.3 
8.27.  Anexa nr. 27 Fișa de evaluare a conformității pentru fructele și legumele proaspete care 

nu au cerințe specifice de comercializare. Formular Сod: FECFLP – 7.3     
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Anexa Nr. 1  

    Către: Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor 

________________________________________________  

Agentul economic_____________________________________________________________________________  
Sediul______________________________________________________________________________________ 
IDNO/IDNP__________________________________________________________________________________ 
Telefon de contact _________________________e-mail______________________________________________  
Data, luna, anul depunerii cererii _________________________________________________________________  
 

CERERE  
pentru eliberarea Certificatului de conformitate  

a calității fructelor și legumelor proaspete    

Subsemnatul, _______________________________________________________________________________, 
(numele/prenumele) 

în calitate de_____________________________________________________________________________, rog 
                                                                                          (funcția) 

eliberarea Certificatului de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete,  pentru produsele  
___________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                            (denumirea culturii/soiului) 

mărimea lotului_______________________________________________________________________________. 
Adresa amplasării  lotului_______________________________________________________________________ 
 
Prin prezenta cerere declar pe proprie răspundere că:  
1. originea încărcăturii prezentate spre control corespunde actelor anexate; 
2. am luat toate măsurile și îndeplinesc cerințele stabilite de legislație ca produsele să nu prezinte risc pentru 

sănătatea publică și să fie conforme cu cerințele de calitate și comercializare prevăzute de legislație; 
3. am luat cunoștință de legislaţia în vigoare privind modul de desfăşurare a controlului de conformitate cu 

cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete; 
4. asigur achitarea serviciilor solicitate conform tarifelor stabilite în Hotărârea Guvernului nr.  90 din 11.02. 2019 

și a contului de plată. 
Anexez copiile (se bifează):  

 pentru piața internă: rezultatelor încercărilor de laborator a lotului de produse supuse controlului;  
 pentru produsele destinate exportului și reexportului: certificatului de inofensivitate; 
 avizului sanitar pentru materialele și articolele care vin în contact cu produsele alimentare (materiale 

de ambalaj) 
 certificatului de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor; 
 Altele__________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________________ 
 
Reprezentantul legal al                                                                                   Cererea a fost recepționată de către 
 agentului economic                                                                               ____________________________________                                        
___________________________                                                                      (numele, prenumele, funcția)                          
          (numele, prenumele)                                                                                    sub nr. ______din____________________ 

 _________________________________________ 
             (semnătura)                 L.Ş                                                                                                       data executării cererii__________________ 
                                                                                     
                                                                                      L.Ş                                                      
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Anexa nr. 3                                                                                                                       

„REGISTRUL CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE A CALITĂȚII FRUCTELOR ȘI 
LEGUMELOR PROASPETE ELIBERATE” 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
agentul 

economic 
Codul unic 
IDNO/IDNP 

Adresa 
agentului 
economic 

Denumirea/ 
adresa 

destinatarului  

Tipul                              
produsului 
(cultura și 
soiul) și 

categoria 
de calitate 

 Greutatea 
totală 

(kg/tone) 

Seria/ 
numărul 

certificatului/ 
data eliberării  
certificatului 

Responsabil 
DTSA de 
eliberare 
(nume, 

prenume) 
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Anexa nr. 4      

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU TOMATELE PROASPETE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) ____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor____________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare______________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală___________________ 
Proba redusă____________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
____________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929 /2009 (Capitolul IV), Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică tomatelor proaspete (din soiurile Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. 
Lycopersicum esculentum Mill.), după condiţionare şi ambalare, destinate a fi vândute consumatorilor în stare proaspătă. Pot 
avea următoarele categorii comerciale: rotunde, cu dungi, prelungi sau alungite și tomate „cireşe” (inclusiv tomatele 
„cocktail”). Nu se aplică tomatelor destinate prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE 
Conformitatea  

Da Nu 
Tomatele trebuie să fie:  
− intacte; 
− sănătoase (se exclud tomatele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii 

pentru consum); 
− curate, practic fără materii străine vizibile; 
− proaspete ca aspect; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa;  
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin; 
− Tomatele în ciorchine: codiţele trebuie să fie proaspete, sănătoase, curate şi lipsite de frunze şi de 

orice materii străine vizibile. 
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4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi starea tomatelor trebuie să le permită: 
− să fie rezistente la transport şi la manipulare;  
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 
Categoria „Extra” 
 
 
 
 
 

Tomatele de această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Acestea 
trebuie să aibă pulpa tare şi să prezinte forma, aspectul şi dezvoltarea 
caracteristice soiului, nu trebuie să prezinte pete verzi sau alte defecte, cu 
excepţia unor alterări foarte uşoare, superficiale ale epidermei, cu condiţia ca 
acestea să nu afecteze aspectul general al tomatelor, calitatea lor, păstrarea şi 
prezentarea în ambalaj 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5 % din numărul sau greutatea tomatelor ce nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar care sânt conforme caracteristicilor de la categoria I. În cadrul 
acestei toleranţe, maximum 0,5 % din total pot reprezenta produsele care 
îndeplinesc cerinţele categoriei II de calitate. 

  

Categoria I 

Tomatele de această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să fie 
suficient de tari şi să corespundă caracteristicilor soiului. Trebuie să fie lipsite 
de crăpături şi de pete verzi vizibile. Tomatele pot să prezinte următoarele 
defecte uşoare, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
tomatelor, calitatea, păstrarea şi prezentarea în ambalaj a acestora: 
− un uşor defect de formă; 
− un uşor defect de coloraţie; 
− uşoare defecte ale epidermei; 
− urme foarte uşoare de lovituri. 

Tomatele „cu dungi” pot prezenta următoarele defecte: 
− crăpături cicatrizate de maximum 1 cm lungime; 
− protuberanţe, în limita toleranţelor admise; 
− un mic ombilic ce nu prezintă o formaţiune lemnoasă; 
− cicatrice lemnoase de formă ombilicală cu punct pistilar a căror suprafaţă 

totală nu trebuie să depăşească 1 cm²; 
− fină cicatrice a pistilului de formă alungită (asemănătoare unei cusături), a 

cărei lungime nu trebuie să depăşească două treimi din diametrul maxim 
al fructului. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul sau greutatea tomatelor ce nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar care sânt conforme caracteristicilor de la categoria II. 
În cadrul acestei toleranţe, maximum 1% din total pot reprezenta produsele ce 
nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate ale categoriei II, nici pe cele minime. 
Nu se admit spre comercializare produsele afectate de putrefacţie sau orice 
deteriorare ce le fac improprii pentru consum. În cazul tomatelor în ciorchine, 5 
% din numărul sau greutatea tomatelor desprinse de pe peduncul; 

 
 

 
 

Categoria II 

Tomatele din această categorie nu pot fi clasificate în categoriile superioare, dar 
corespund caracteristicilor minime. Trebuie să fie suficient de tari (dar pot fi 
mai puţin tari decât cele clasificate în categoria I) şi nu trebuie să prezinte 
crăpături necicatrizate. Tomatele în categoria II pot prezenta următoarele 
defecte, cu condiţia să-şi menţină caracteristicile esenţiale de calitate, păstrare şi 
prezentare: 
− defecte de formă, de dezvoltare şi de culoare; 
− defecte ale epidermei sau lovituri; 
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− crăpături cicatrizate cu o lungime de cel mult 3 cm pentru tomatele  
− rotunde, cu dungi sau alungite. 

Tomatele „cu dungi” pot prezenta următoarele defecte: 
− protuberanţe mai mari în comparaţie cu categoria I, fără să aibă defecte; 
− un ombilic; 
− cicatrice lemnoase de formă ombilicală cu punct pistilar a căror suprafaţă 

totală nu trebuie să depăşească 2 cm²; 
− cicatrice fină a pistilului de formă alungită (asemănătoare unei cusături). 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul sau greutatea tomatelor ce nu îndeplinesc cerinţele categoriei 
şi nici cerinţele minime. Nu se admit spre comercializare produsele atinse de 
putrezire, de lovituri pronunţate sau de orice altă alterare ce le fac improprii 
consumului. În cazul tomatelor în ciorchine, 10 % din numărul sau greutatea 
tomatelor desprinse de pe peduncul. 

  

6. CALIBRAREA 

Calibrarea după 
diametrul secțiunii 
ecuatoriale  

Diametrul celui mai mic fruct Diferenţa maximă în diametru dintre 
tomatele din acelaşi ambalaj 

 
 
 
 
 

 

Cel mai mic fruct˂50 mm 10 mm 
50 mm≤Cel mai mic fruct˂70mm 15 mm 
70 mm≤Cel mai mic fruct˂100mm 20 mm 

Cel mai mic fruct≥100 mm Nu există nici o limită 
Calibrarea nu se aplică tomatelor în ciorchine. Este opţională pentru categoria II. 

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru categoriile „Extra”, I şi II: 10 % din numărul sau greutatea tomatelor ce 
corespund calibrului imediat inferior sau superior calibrului specificat. 
 
 

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Fiecare colet trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decât tomate 
de aceeaşi origine, soi sau tip comercial, calitate şi calibru (dacă se impune 
calibrarea). 

  

Tomatele clasificate în categoriile „Extra” şi I trebuie să fie omogene în ceea ce 
priveşte maturitatea şi coloraţia. În plus, pentru tomatele „alungite”, lungimea 
trebuie să fie suficient de uniformă. 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.     

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   

8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

a) „tomate” sau „tomate în ciorchine” şi tipul comercial, în cazul în care 
conţinutul nu este vizibil din exterior; aceste indicaţii sânt obligatorii în toate 
cazurile pentru tomatele „cireşe” (sau „cocktail”), în ciorchine sau nu; 
b) numele soiului (opţional). 
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Originea produsului: 

a) ţara de origine şi, opţional, regiunea de producţie sau denumirea zonei la 
nivel naţional, regional sau local; 
b) în cazul ambalajelor ce conţin un amestec de diferite culori, soiuri şi/sau 
tipuri comerciale de produse de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre ţările 
de origine trebuie să figureze lângă numele culorii, al soiului şi/sau tipului 
comercial respectiv.              

  

Caracteristicile 
comerciale 

a) categoria; 
b) calibrul (dacă se impune calibrarea), exprimat în diametrele minime şi 
maxime sau menţiunea „necalibrate”, după caz; 
c) conţinutul minim de zahăr, măsurat de refractometru şi exprimat în grade 
Brix (opţional). 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru tomate roșii se recomandă păstrarea la 
temperatura de 0….1oC și umiditatea relativă a aerului 85-90 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării 
conformității________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)              
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Anexa nr. 5 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII  PENTRU SALATĂ, CICOARE CREAŢĂ ŞI CICOARE DE GRĂDINĂ CU FRUNZE 

ÎNTREGI 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului__________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929 /2009 (Capitolul V), Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru salată, cicoare creaţă şi cicoare de grădină cu frunze întregi după condiţionare şi 
ambalare destinată a fi vândută consumatorilor în stare proaspătă.  
Nu se aplică produselor prezentate ca frunze individuale, salatei verzi cu rădăcini cu bulgăre sau salatei verzi în ghivece și 
produselor destinate prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, produsele 
trebuie să fie: 
− intacte; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii 

pentru consum); 
− curate şi curăţate, adică fără pământ sau alt substrat şi fără materii străine vizibile; 
− cu aspect proaspăt; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− turgescente; 
− fără seminţe; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 
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Pentru salata verde: este permisă o decolorare roşiatică cauzată de o temperatură scăzută în timpul creşterii, 
cu excepţia cazului în care afectează grav aspectul produsului   

Rădăcinile trebuie tăiate aproape de baza frunzelor exterioare şi tăietura trebuie să fie dreaptă.   
4. CERINȚE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI STADIUL DE MATURITATE   
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate al produselor trebuie să permită:  
− să reziste la transport şi manipulare;  
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria I 

Produsele trebuie să fie de calitate bună şi caracteristice soiului şi/sau tipului 
comercial,bine formate, tari, ţinând seama de metodele de cultivare şi de tipul de 
produs, fără vătămări sau deteriorări ce afectează caracterul comestibil, fără 
vătămări cauzate de îngheţ. 

  

Salata verde cu căpăţână trebuie să aibă un singur miez bine format. În cazul 
salatei verzi cu căpăţână, cultivată sub protecţie, miezul poate fi mic; 

  

Salata verde Cos trebuie să aibă un miez, care poate fi mic;   
La cicoare creaţă şi la cicoarea de grădină cu frunze întregi, partea din mijloc 
trebuie să fie de culoare galbenă. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul de unităţi ce nu satisfac cerinţele categoriei, dar le satisfac pe 
cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranţe, maximum 1% din total pot 
reprezenta produsele care nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate ale categoriei 
II, nici pe cele minime. Nu se admit spre comercializare produsele afectate de 
putrefacţie sau orice deteriorare care le fac improprii pentru consum. 

 
 

 
 

Categoria II 

Produsele nu se califică în categoria I, dar satisfac cerinţele minime de calitate. 
Trebuie să fie suficient de bine formate și  fără vătămări şi deteriorări ce pot 
scădea în mod semnificativ caracterul comestibil. 
Defecte pot fi permise: 
− uşoare defecte de coloraţie; 
− uşoare vătămări cauzate de dăunători; 
− salata verde cu căpăţână trebuie să aibă un miez, ce poate fi mic. Cu toate 

acestea, în cazul salatei verzi cu căpăţână, cultivată sub protecţie, este 
permisă absenţa miezului; 

− salata verde Cos poate să nu aibă miez. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul de unităţi ce nu îndeplinesc cerinţele categoriei şi nici 
cerinţele minime. În cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a produselor 
alterate trebuie să fie de maximum 2%. Nu se admit spre comercializare 
produsele afectate de putrefacţie sau orice deteriorare care le fac improprii 
pentru consum. 

  

6. CALIBRAREA 

Calibrarea  
(după greutatea unei 
unități) 

Produs  Salata verde  Cicoarea creaţă 
şi cicoarea de 

grădină cu 
frunze întregi  

  

Cea mai ușoară 
unitate <150 g 150 g-300g 300g-450g >450g 

Diferența între cele 
mai uşoare şi cele 
mai grele unităţi 

≤40g ≤100g ≤150g ≤300g ≤300g 

Toleranțele la 
calibrare 

10 % din numărul de unităţi ce nu satisfac cerinţele privind calibrarea, dar 
cântăresc cel mult 10 % sub sau peste calibrul în cauză. 
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7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decât 
produse de aceeaşi origine, soi sau tip comercial, calitate şi calibru.   

Produsul poate fi ambalat ca un amestec de diferite tipuri de produse, cu 
condiţia ca acestea să aibă o calitate uniformă şi, pentru fiecare tip în cauză – un 
calibru uniform.  

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului, fără spaţii goale şi fără a fi strivite. 
Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate. Imprimarea 
sau etichetarea trebuie să fie făcută cu cerneală sau adeziv netoxice. Coletele 
trebuie să fie lipsite de orice corp străin. 

  

8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 

Ambalator şi/sau expeditor: ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar 
în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi 
indicată în strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune 
echivalentă.  
 

  

Natura produsului: 

a) „salată verde”, „salată verde de tip „Butterhead”, „Batavia”, „salată verde 
Iceberg”, „salată verde Cos”, „salată verde pentru frunze” (sau, de exemplu, şi 
după caz, „Frunză de stejar”, „Lollo bionda”, „Lollo rossa”, „cicoare creaţă” sau 
„cicoare de grădină cu frunze întregi” sau alte sinonime în cazul în care 
conţinutul nu este vizibil din exterior); 
b) salată verde tip „Little gem”, după caz, sau alte sinonime; 
c) o indicaţie „Cultivat sub protecţie” sau altă indicaţie corespunzătoare; 
d) numele soiului (opţional); 
e) în cazul amestecului de diferite tipuri de produse – indicaţia „amestecuri de 
salate”, sau indicaţia fiecărui tip de produs şi, în cazul în care conţinutul nu este 
vizibil din exterior, indicaţia numărului de bucăţi din fiecare tip. 

  

Originea produsului: 

a) ţara de origine şi opţional regiunea unde au fost cultivate sau denumirea 
zonei la nivel naţional, regional sau local; 
b) în cazul ambalajelor ce conţin un amestec de diferite culori, soiuri şi/sau 
tipuri comerciale de produse de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre ţările 
de origine trebuie să figureze lângă denumirea culorii, a soiului şi/sau a tipului 
comercial respectiv. 

  

Caracteristicile 
comerciale 

a) categoria; 
b) în cazul categoriei I şi II, calibrul exprimat prin greutatea minimă pe unitate 
sau prin numărul de unităţi. 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru salată se recomandă păstrarea la 
temperatura de 1oC și umiditatea relativă a aerului 95-96 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   
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Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                     (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                    (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                       (semnătura)                  
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Anexa nr. 6 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU 
 SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU ARDEI GRAŞI 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului__________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929 /2009 (Capitolul VI), Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru  ardeii graşi din soiurile (varietăţile) provenite din Capsicum annuum L. var. annuum. 
după condiţionare şi ambalare, destinate a fi vândute consumatorilor în stare proaspătă. Nu se aplică produselor destinate 
prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând cont de dispoziţiile speciale pentru fiecare categorie şi toleranţele permise, ardeii graşi trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoşi (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curaţi, fără materii străine vizibile; 
− proaspeţi ca aspect; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− bine dezvoltaţi; 
− fără vătămări cauzate de îngheţ; 
− fără vătămări necicatrizate; 
− nearşi de soare; 
− cu pedunculii ataşaţi; 
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− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin.   

4. CERINŢE PRIVIND MATURITATEA 
Dezvoltarea şi starea ardeilor graşi trebuie să le permită: 
1) să fie rezistenţi la transport şi la manipulare; 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria Extra 
Calitate superioară şi caracteristici pentru soiul şi/sau pentru tipul comercial 
respectiv. Nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor uşoare defecte 
superficiale. 

  

Toleranțele pentru 
categoria Extra 

5 %  pot să nu îndeplinească cerinţele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele 
ale categoriei I. În cadrul acestei toleranţe, maximum 0,5 % în total trebuie să fie 
produse care îndeplinesc cerinţele categoriei II de calitate; 

  

Categoria I 

Ardeii trebuie să fie de calitate bună şi caracteristici pentru soiul şi/sau pentru 
tipul comercial respectiv. Următoarele defecte pot fi admise cu condiţia ca 
acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea şi 
prezentarea în ambalaj a acestora: 
a) uşoare defecte de formă; 
b) daune uşoare cauzate de mana ardeiului sau de tripşi, care nu afectează mai 
mult de 1/3 din suprafaţa totală; 
c) defecte uşoare ale epidermei: 
− corodare, zgâriere, arsură solară, urme de presiune, cu suprafața ≤ 2 cm în 

cazul defectelor cu formă alungită și  ≤1 cm2 în cazul altor defecte; 
− crăpături superficiale uscate (≤ 1/8 din suprafaţa totală a produselor); 
− peduncul uşor deteriorat. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din ardei pot să nu îndeplinească cerinţele categoriei, dar să le 
îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranţe, maximum 1 % 
din total trebuie să fie produse care nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate ale 
categoriei II, nici cerinţele minime, sau din produse alterate. 

 
 

 
 

Categoria II 

Trebuie să îndeplinească cerinţele minime de calitate. Sunt permise următoarele 
defecte: 
 a) defecte de formă; 
 b) daune cauzate de mana ardeiului sau de tripşi, care nu afectează mai mult de 
2/3 din suprafaţa totală; 
 c) defecte ale epidermei: 
− corodare, zgâriere, arsură solară, urme de lovire şi daune cicatrizate, cu 
suprafaţă totală ≤ 4 cm în cazul defectelor cu formă alungită ≤ 2,5 cm2 în cazul 
altor defecte; 
− crăpături superficiale uscate (≤ 1/4 din suprafaţa totală a produselor) 
− deteriorare a capătului cu inflorescenţă al ardeiului, pe o suprafaţă ≤ 1 cm2 
− zbârcire ≤ 1/3 din suprafaţă;  
− peduncul şi caliciu deteriorate, cu condiţia ca pulpa din jurul acestora să 
rămână intactă. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din ardei pot să nu îndeplinească nici cerinţele categoriei, nici cerinţele 
minime. În cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a produselor alterate trebuie 
să fie de maximum 2 %. 
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6. CALIBRAREA 

Calibrarea  
(nu este obligatorie în 
cazul ardeilor din 
categoria II.) 

Metoda de calibrare Diferenţele de calibru între 
produsele din acelaşi ambalaj, max 

  

În cazul ardeilor calibraţi în funcţie de 
diametru  20 mm 

În cazul ardeilor calibraţi în funcţie de 
greutate (m≤180 g) 30 g 

În cazul ardeilor calibraţi în funcţie de 
greutate (m>180 g)  40 g 

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate categoriile (dacă sânt calibrate) se permite ca un total de 10 % din 
ardei (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerinţele privind calibrul 

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Fiecare ambalaj trebuie să fie uniform în origine, soi sau tip comercial, calitate, 
calibru (dacă se impune calibrarea) şi, în cazul categoriilor „Extra” şi I, atât cât 
se poate aprecia, cu acelaşi grad de coacere şi acelaşi colorit. 

  

Într-un ambalaj totuşi poate fi ambalat împreună amestec de ardei de diferite 
tipuri comerciale şi/sau culori, cu condiţia să aibă o calitate omogenă şi, în cazul 
fiecărui tip comercial şi/sau culoare în cauză, aceeaşi origine. 

  

Partea vizibilă a conţinutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Ardeii graşi trebuie ambalaţi astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produselor.   

Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate şi de calitate.    

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să fie dezlipite fără a lăsa urme 
vizibile de adeziv şi fără a cauza defecte ale epidermei.    

8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Ambalator şi/sau expeditor: ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar 
în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi 
indicată în strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” . 

  

Natura produsului: 
− „ardei”, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior; 
− „amestec de ardei” în cazul unui amestec de ardei de tipuri comerciale şi/sau 
culori diferite.  

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 
local (în caz de necesitate). 

  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul (dacă se impune calibrarea), exprimat ca diametru minim sau maxim 
ori prin marca „necalibrat”; 
− numărul de unităţi (opţional); 
−  „iute” sau o denumire echivalentă, după caz; 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru ardei grași se recomandă păstrarea la 
temperatura de 1…2oC și umiditatea relativă a aerului  95 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   
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Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                      (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                      (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                         (semnătura)                  
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Anexa nr. 7 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU BANANE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului__________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929 /2009 (Capitolul VII), Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru  bananele verzi necoapte din soiurile Musa (AAA) spp., subgrupele Cavendish şi Gros 
Michel, precum şi hibrizilor, prevăzute în Anexa nr. 1 la HG 929/2009, destinate livrării în stare proaspătă consumatorului, 
după condiţionare şi ambalare. Nu se aplică bananelor „plantain”, a bananelor destinate prelucrării industriale, precum şi a 
„bananelor-smochină”. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE (pentru toate categoriile) Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, bananele 
trebuie să fie: 
− verzi şi necoapte; 
− întregi; 
− tari; 
− sănătoase. Se exclud produsele afectate de putrezire sau deteriorare care le fac improprii consumului; 
− curate, practic fără corpuri străine vizibile; 
− fără paraziţi; 
− fără deteriorări cauzate de paraziţi; 
− cu pedunculul intact, fără îndoituri, infecţie fungică sau desicare; 
− cu pistilurile rupte; 
− fără malformaţii sau curbură anormală a fructului; 
− fără lovituri; 
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− fără deteriorări cauzate de temperaturile joase; 
− fără umiditate exterioară anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

Mănunchiurile sau ciorchinii (fragmente de mănunchiuri) trebuie să conţină: 
− porţiune de coroană cu colorit normal, sănătoasă şi fără infecţie fungică; 
− o coroană tăiată curat, nu oblic, fără urme de smulgere sau fragmente de tulpină. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STADIUL DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi starea de maturitate trebuie să le permită: 
1) să fie rezistenţi la transport şi la manipulare; 
2) să ajungă la destinaţie în condiţii satisfăcătoare, în vederea obţinerii unui grad corespunzător de 
maturitate după coacere. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 

Calitate superioară.  Trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau tipului 
comercial. Nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor uşoare pete 
superficiale care acoperă ≤1 cm² din suprafaţa fructului, cu condiţia ca acestea 
din urmă să nu afecteze aspectul general al mănunchiului sau al ciorchinelui, 
calitatea, capacitatea de păstrare sau prezentarea coletului. 

  

Toleranțele pentru 
categoria Extra 

5% din numărul sau din greutatea bananelor ce nu îndeplinesc cerinţele clasei 
„Extra”, dar care îndeplinesc cerinţele pentru categoria I sau care se încadrează 
în toleranţele pentru această categorie; 

  

Categoria I 

Calitate bună. Trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau tipului comercial. 
Defecte admise cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general ale 
produselor calitatea, capacitatea de păstrare sau prezentarea coletului: 
− defecte uşoare de formă; 
− defecte uşoare ale cojii datorate frecării şi alte pete uşoare superficiale care 
acoperă ≤ 2 cm² din suprafaţa fructului. 

Aceste defecte uşoare nu pot afecta pulpa fructului. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10% din numărul sau greutatea bananelor care nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei I, dar care îndeplinesc cerinţele categoriei II. 

 
 

 
 

Categoria II 

Trebuie să îndeplinească cerinţele minime de calitate. Defecte admise cu 
condiţia ca bananele să-şi păstreze caracteristicile esenţiale privind calitatea, 
capacitatea de păstrare şi aspectul: 
− defecte de formă; 
− defecte ale cojii datorate zgârierii, frecării sau altor cauze, cu condiţia ca 
suprafaţa totală afectată acoperă ≤ 4 cm² din suprafaţa fructului. 

Aceste defecte nu pot afecta pulpa fructului. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10% din numărul sau greutatea bananelor care nu îndeplinesc nici cerinţele 
categoriei II, nici cerinţele minime, cu excepţia produselor afectate de putrezire 
sau de orice alte deteriorări ce le fac improprii consumului. 

  

6. CALIBRAREA 

Calibrarea  

Calibrarea 
după: Metoda de măsurare 

Valoarea 
minimă 
permisă 

 
 
 
 
 
 

 Lungimea 
pulpei 

Măsurată de-a lungul feţei convexe, de la capătul 
cu inflorescenţă până la baza pedunculului 14 cm 

Gradul 
Măsura grosimii unei secţiuni transversale a 
fructului, între feţele laterale şi mijloc, 
perpendicular pe axa longitudinală 

27 mm 
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Fructul de referință: 
− fructul mijlociu pe rândul exterior al mănunchiului; 
− fructul de lângă tăietura care secţionează mănunchiul, pe rândul exterior al 
ciorchinelui.   

Toleranțele la 
calibrare 

10 % din numărul de banane ce nu corespund caracteristicilor de calibrare, până 
la o limită de 1 cm, pentru lungimea minimă de 14 cm. 

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen şi să cuprindă exclusiv banane 
de aceeaşi origine, soi şi/sau tip comercial şi calitate.    

Partea vizibilă a conţinutului fiecărui colet trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Bananele trebuie să fie ambalate astfel încât să fie protejate în mod 
corespunzător.    

Materialele folosite în interiorul ambalajului trebuie să fie noi, curate şi de o 
asemenea natură încât să nu cauzeze deteriorarea internă sau externă a 
produsului.  

  

Coletele nu trebuie să conţină corpuri străine.   

Prezentarea 

− În mănunchiuri sau ciorchini (părţi ale mănunchiului) formate din minimum 
4 fructe. Este permisă şi prezentarea bananelor în fructe izolate. 
−  Ciorchinii cu cel mult 2 fructe lipsă sânt admişi, cu condiţia ca fructele să nu 
fie rupte, ci tăiate curat, fără deteriorarea fructelor învecinate. 
−  Nu poate fi prezent pe un rând mai mult de un ciorchine cu trei fructe cu 
caracteristici identice cu ale celorlalte fructe din colet. 

  

8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Ambalator şi/sau expeditor: ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar 
în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi 
indicată în strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” . 

  

Natura produsului: − „banane” în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior; 
− denumirea soiului sau tipului comercial.   

Originea produsului: ţara de origine   

Caracteristicile 
comerciale 

− categorie; 
− calibru, exprimat ca lungime minimă şi, opţional, ca lungime maximă.   

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru banane se recomandă păstrarea la 
temperatura de 1…2oC și umiditatea relativă a aerului  90-95 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                   (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                  (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                     (semnătura)                  
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Anexa nr. 8 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU CITRICE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea 
producătorului/ambalatorului__________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929/2009 (Capitolul VIII), UNECE STANDARD FFV-14, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea 
Guvernului nr. 1279/2008. 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru fructele citrice destinate livrării în stare proaspătă consumatorului, după condiţionare 
şi ambalare, citricele destinate prelucrării industriale fiind excluse: 

− lămâi provenite din specia Citrus limon (L.) Burm. f.; 
−  mandarine (Citrus reticulata Blanco), inclusiv satsume (Citrus unshiu Marcow), clementine (Citrus clementina hort. ex 

Tanaka), mandarine obișnuite (Citrus deliciosa Ten.) și tangerine (Citrus tangerina Tan.) provenite din aceste specii și 
din hibrizii acestora; 

− portocale provenite din specia Citrus sinensis (L.). 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE (pentru toate categoriile) Conformitatea  
Da Nu 

În toate categoriile, sub rezerva dispoziţiilor speciale pentru fiecare categorie şi a toleranţelor admise, 
citricele trebuie să fie: 

− întregi; 
− fără zgârieturi şi/sau tăieturi cicatrizate; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii 

pentru consum); 
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− curate, practic lipsite de orice materii străine vizibile; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− fără semne de zbârcire interioară; 
− fără deteriorări cauzate de temperatură scăzută sau îngheţ; 
− lipsite de umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

4. CERINŢE PRIVIND MATURITATEA 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate al citricelor trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
Maturitatea citricelor este stabilită după conţinutul minim de suc şi coloraţie. 

  
Denumirea 

fructului 

Conținutu
l minim de suc, 

% 
Colorația 

Lămîile din  soiurile: 
− Verdelli şi Primofiore 
− Alte lămâi 

20 
25 

Specifică soiului: fructele care au o culoare verde (dar nu 
verde închis) sânt permise în cazul în care îndeplinesc 
cerinţele minime cu privire la conţinutul de suc. 

Mandarine  33 Specifică soiului pe cel puţin o treime din suprafaţa 
fructului. Clementine  40 

Portocale roșii 30 − Specifică soiului.  
− Fructele cu coloraţie verde-deschis sînt admise, cu 

condiţia ca aceasta să nu depăşească o cincime din 
suprafaţa totală a fructului. 

−  Portocalele produse în zone unde se înregistrează 
temperaturi atmosferice ridicate şi o umiditate 
ridicată în timpul perioadei de dezvoltare pot avea 
coloraţie verde pe mai mult de o cincime din 
suprafaţa totală a fructului 

  

Portocale din grupa Navels 33 
Alte soiuri 35 
Soiurile Mosambi,  Sathgu
di şi Pacitan cu peste 1/5 
din suprafață de culoare 
verde  

33 

Alte soiuri cu peste 1/5 din 
suprafață de culoare verde 45 

5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 

− Calitate superioară. Ca formă, aspect exterior, dezvoltare şi culoare trebuie 
să fie specifice soiului şi/sau tipului comercial; 

− Nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor foarte uşoare alterări 
superficiale, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
produsului, calitatea sa, păstrarea şi prezentarea în ambalaj. 

  

Toleranțele pentru 
categoria Extra 

 5% din numărul sau greutatea citricelor ce nu îndeplinesc cerinţele categoriei, 
dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau se încadrează în toleranţele pentru 
acea categorie. 

  

Categoria I 

Calitate bună şi să prezinte caracteristicile soiului şi/sau ale tipului comercial. 
Sânt permise următoarele defecte uşoare: 
− un uşor defect de formă; 
− un uşor defect de culoare; 
− defecte minore pe coajă ce apar în procesul de formare a fructului, cum ar fi 

cruste albe, roşcate etc.; 
− defecte minore cicatrizate, produse de cauze mecanice, cum ar fi deteriorări 

cauzate de grindină, frecare, manipulare etc. 
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Toleranțele pentru 
Categoria I 

10% din numărul sau greutatea citricelor ce nu îndeplinesc cerinţele categoriei, 
dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau se încadrează în toleranţele pentru 
acea categorie. În cadrul acestei toleranţe, maximum 1% din total trebuie să fie 
produse care nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate ale categoriei II, nici 
cerinţele minime, sau din produsele alterate. 

 
 

 
 

Categoria II 

Corespund cerinţelor minime. Sânt permise următoarele defecte, cu condiţia ca 
citricele să-şi păstreze caracteristicile esenţiale cu privire la calitate, păstrare şi 
prezentare: 
− defect de formă; 
− defect de culoare; 
− coajă aspră; 
− defecte pe coajă ce apar pe parcursul formării fructului, cum ar fi cruste 
albe, roşcate etc.; 
− defecte cicatrizate produse de o cauză mecanică, cum ar fi deteriorări 
cauzate de grindină, frecare, manipulare etc.; 
− alterări superficiale cicatrizate ale cojii; 
− desprindere uşoară şi parţială a pericarpului la portocale (care este permisă 
pentru mandarine). 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10% din numărul sau greutatea citricelor ce nu îndeplinesc nici cerinţele 
categoriei, nici cerinţele minime, exceptând produsele afectate de putrezire sau 
orice alte deteriorări care le fac necorespunzătoare pentru consum. În cadrul 
acestei toleranţe, proporţia totală a produselor alterate trebuie să fie de 
maximum 2%. 

  

6. CALIBRAREA - fie după diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale a fructului, fie prin numărare.  

Dimensiunile minime 

Fructe Diametru minim, mm 

  
Lămâi 45 
Mandarine 45 
Clementine 35 
Portocale 53 

 
Omogenitatea 

Pentru a se asigura omogenitatea calibrelor, diferențele de calibru între 
produsele din același ambalaj nu trebuie să depășească: 
− 10 mm, dacă diametrul celui mai mic fruct (indicat pe ambalaj)  este ≤ 60 mm; 
− 15 mm, dacă diametrul celui mai mic fruct (indicat pe ambalaj) este  ≥ 60 mm 

dar < 80 mm;  
− 20 mm, dacă diametrul celui mai mic fruct (indicat pe ambalaj) este  ≥ 80 mm, 

dar < 110 mm;  
− nu există nici o limită privind diferența de diametru în cazul fructelor cu 

diametrul  ≥ 110 mm.  
  

Toleranțele la calibrare 

− Pentru toate categoriile şi tipurile de prezentare este permis 10 % din 
numărul sau greutatea citricelor ce corespund calibrului imediat inferior 
şi/sau superior menţionat pe colete; 

− Toleranţa de 10 % se aplică numai fructelor care nu sânt mai mici decât 
următoarele minime: lămâi – 43 mm,  mandarine– 43 mm, clementine – 34 
mm, portocale – 50 mm. 

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Coletele trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decât citrice de 
aceeaşi origine, soi sau tip comercial, calitate şi calibru în limitele toleranţelor 
admise şi cu acelaşi grad de maturitate şi dezvoltare. 

  
 

Pentru categoria „Extra”, se solicită omogenitatea de culoare.   
Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   
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Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Coletele nu trebuie să conţină materii străine. Cu toate acestea, este permisă o 
prezentare în cazul în care o rămurică scurtă (nu din lemn) cu câteva frunze 
verzi este ataşată de fruct. 

  

În cazul în care fructele sânt împachetate individual, trebuie utilizată hârtie 
subţire, uscată, nouă şi fără miros.   

8. MARCAJUL 

Identificare 

Ambalator şi/sau expeditor: ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar 
în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi 
indicată în strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune 
echivalentă. 

  

Natura produsului: 

a) numele speciei – dacă produsele nu sînt vizibile din exterior, cu excepţia 
mandarinelor pentru care numele speciei sau soiului (unde este cazul) este 
obligatoriu; 
b) numele soiului – pentru portocale; 
c) numele tipului: 
− pentru lămâi: indicaţia „Verdelli” sau „Primofiore”, după caz; 
− pentru clementine: indicaţia „clementine, fără sâmburi”, „clementine (1 până 

la 10 sâmburi)”, „clementine cu sâmburi (peste 10 sâmburi), după caz”. 

  

Originea produsului: 
a) ţara de origine; 
b) regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel naţional, 
regional sau local (opţional). 

  

Caracteristicile 
comerciale 

a) categoria; 
b) calibrul exprimat prin:  
− prin calibrul minim și cel maxim (în mm)  
− prin codul calibrului sau codurile calibrelor, urmate, opțional, de un calibru 

minim sau maxim sau de numărul produselor. 
c) după caz, indicarea tratamentelor de conservare sau a altor substanţe chimice 
utilizate în tratamentul post-recoltă. 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru  citrice se recomandă păstrarea la 
temperatura de 0…4oC și umiditatea relativă a aerului  85-90 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
FORMULAR                   Cod:  FECCT - 7.3                                Ediția 1/10.2020                                     Pag. 4/5



 

PROCEDURA SPECIFICĂ 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR 

PROASPETE 

Cod: PS/SA-PV-02/01 
Ediția 1 
Revizia 0 
Ex. nr. 1 
Pagina 46 din 122 

 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                   (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                  (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                     (semnătura)                  
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Anexa nr. 9 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU STRUGURII DE MASĂ 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929/2009 (Capitolul IX), UNECE STANDARD FFV-19, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului 
nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru strugurii de masă din soiurile (varietăţile) provenite din Vitis vinifera L condiţionare şi 
ambalare destinați a fi vânduți consumatorilor în stare proaspătă. Nu se aplică produselor destinate prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ciorchinii şi boabele trebuie să fie: 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii 

pentru consum); 
− curate, practic fără materii străine vizibile; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin; 
− boabele trebuie să fie întregi, bine formate şi dezvoltate normal; 
− pigmentarea datorată soarelui nu constituie un defect. 
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4. CERINȚE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Toate soiurile trebuie să prezinte un raport zahăr-aciditate satisfăcător. 
Sucul de struguri trebuie să aibă un indice refractometric care să corespundă cu: 
− 12º Brix – pentru soiurile Alphonse Lavallée, Cardinal şi Victoria; 
− 13º Brix – pentru toate celelalte soiuri cu sâmburi; 
− 14º Brix – pentru toate soiurile fără sâmburi; 

Dezvoltarea şi starea strugurilor de masă trebuie să le permită: 
− să fie rezistenţi la transport şi la manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 
Categoria „Extra” Calitate superioară. Ciorchinii trebuie să aibă forma, dezvoltarea şi culoarea 

tipice soiului, ţinând seama de zona de producţie, şi să nu aibă nici un defect. 
Boabele trebuie să fie tari, bine prinse de ciorchine, repartizate uniform pe 
ciorchine. 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5% din ciorchini (ca greutate) să nu îndeplinească cerinţele categoriei, dar să le 
îndeplinească pe cele ale categoriei I. În cadrul acestei toleranţe, maximum de 
0,5% din total trebuie să fie produse care îndeplinesc cerinţele categoriei II de 
calitate. 

  

Categoria I 

Calitate bună. Ciorchinii trebuie să aibă forma, dezvoltarea şi culoarea tipice 
soiului, ţinând seama de zona de producţie. Boabele trebuie să fie tari şi bine 
prinse de ciorchine. Repartizarea boabelor pe ciorchine poate fi totuşi mai puţin 
uniformă decât la categoria „Extra”.  
Defecte permise cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
produsului, calitatea, păstrarea şi prezentarea acestuia în ambalaj: 
− defecte uşoare de formă; 
− defecte uşoare de coloraţie; 
− arsuri uşoare din cauza soarelui, ce nu afectează decît epiderma. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din ciorchini (ca greutate) să nu îndeplinească cerinţele categoriei, dar să 
le îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranţe, maximum 
1% din total trebuie să fie produse care nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate 
ale categoriei II, nici cerinţele minime, sau din produse alterate. 

 
 

 
 

Categoria II 

Ciorchinii pot prezenta uşoare defecte de formă, de dezvoltare şi de culoare, cu 
condiţia să nu fie modificate caracteristicile esenţiale ale soiului, ţinînd seama 
de zona de producţie. Boabele trebuie să fie tari şi bine prinse de ciorchine. 
Repartizarea pe ciorchine poate fi mai puţin uniformă decît la categoria I.  
Defecte premise cu condiţia să-şi păstreze caracteristicile esenţiale în ceea ce 
priveşte calitatea, păstrarea şi prezentarea: 
− defecte de formă; 
− defecte de coloraţie; 
− arsuri uşoare pe epidermă din cauza soarelui; 
− striviri uşoare; 
− e) defecte uşoare ale epidermei. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din ciorchini (ca greutate) să nu îndeplinească nici cerinţele categoriei, 
nici cerinţele minime. În cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a produselor 
alterate trebuie să fie de maximum 2 %. 

  

6. CALIBRAREA 

Calibrarea  
Calibrul este determinat de greutatea ciorchinelui.  
Greutatea minimă a unui ciorchine este de 75 g. Această dispoziție nu se aplică 
în cazul ambalajelor care conțin porții unice.  

  
Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate categoriile se permite ca un total de 10 % din ciorchini (ca 
greutate) să nu îndeplinească cerinţele privind calibrul.  
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7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conţinut omogen şi să nu cuprindă decât ciorchini de aceeaşi origine, soi, 
calitate şi grad de coacere.   

În cazul categoriei „Extra”, ciorchinii trebuie să fie aproximativ omogeni din 
punct de vedere al calibrului şi al coloritului.   

Poate fi ambalat împreună într-un ambalaj un amestec de struguri de masă din 
soiuri diferite, cu condiţia să aibă o calitate omogenă şi, în cazul fiecărui soi, 
aceeaşi origine. 

  

Partea vizibilă a conţinutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

− Ambalajul trebuie să se asigure o protecţie adecvată a produselor. 
− Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate. 
− Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să poată fi dezlipite fără a 

lăsa urme vizibile de adeziv şi fără a cauza defecte ale epidermei. 
− Ambalajele nu trebuie să conţină materii străine, deşi un fragment de curpen 

de aproximativ 5 cm lungime poate rămâne ataşat de ciorchine, ca formă de 
prezentare specială. 

  

8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă. 

  

Natura produsului: 
− „struguri de masă", în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior; 
− numele soiului sau, dacă este cazul, al soiurilor; 
− „cultivaţi în seră”, după caz. 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− dacă este cazul, ţările de origine şi, eventual, regiunea de producţie sau 

denumirea zonei la nivel naţional, regional sau local. 
  

Caracteristicile 
comerciale Categoria   

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru  struguri se recomandă păstrarea la 
temperatura de 1…-1oC și umiditatea relativă a aerului  80-85 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)                  
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Anexa nr. 10 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

__________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________ 

 
FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU MERE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) ____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ: Hotărârea Guvernului nr. 929/2009 (Capitolul X și Anexa nr. 3), Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea 
Guvernului nr. 1279/2008. 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru merele de soiurile şi varietăţile provenite din Malus domestica Borkh, după 
condiţionare şi ambalare, destinate livrării în stare proaspătă consumatorului.  Merele destinate prelucrării industriale sunt 
excluse. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE  Conformitatea  
Da Nu 

Caracteristicile minime ale merelor trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoase ( sânt excluse produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora ar deveni improprii 

pentru consum); 
− curate, lipsite de materii străine vizibile; 
− practic, lipsite de atacuri ale paraziţilor (dăunătorilor); 
− fără dăunători; 
− să nu prezinte umiditate exterioară anormală; 
− să fie lipsite de mirosuri şi/sau gusturi străine. 
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4. CERINŢE PRIVIND MATURITATEA 
Dezvoltarea şi starea merelor trebuie să permită continuarea procesului de maturaţie, pentru a putea atinge 
gradul de maturitate adecvat, în funcţie de caracteristicile soiului respectiv.  
În scopul continuării procesului de maturaţie pe durata transportării, merele trebuie să prezinte: 
− un conţinut de substanţe solubile şi un grad de fermitate satisfăcătoare; 
− rezistenţă la transport şi manipulare; 
− sosirea în condiţii satisfăcătoare la locul de destinaţie 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 

Merele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară şi caracteristice 
soiurilor, iar pedunculul trebuie să fie intact. Merele trebuie să prezinte 
următoarea suprafaţă minimă în culoarea caracteristică soiului: 
− Soiuri de coloraţie roşie (grupa de culoarea A) - 3/4 din suprafaţa totală 

de culoare roşie; 
− Soiuri de diferite nuanţe de roşu (grupa de culoare B) - 1/2 din suprafaţa 

totală de culoare roşie mixtă; 
− Soiuri striate, uşor colorate (grupa de culoare C) – 1/3 din suprafaţa 

totală de culoare uşor roşie, înroşită sau striată. 
Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Merele nu trebuie să prezinte defecte, cu 
excepţia unor foarte uşoare defecte superficiale, cu condiţia ca acestea să nu 
afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea şi prezentarea în 
ambalaj a acestora. Defecte permise: 
− foarte uşoare defecte ale epidermei; 
− pete maronii care nu depăşesc cavitatea pedunculului şi nu pot fi aspre 

şi/sau urme uşoare şi izolate de rugozitate 
− urme de ruginire uşoare şi izolate care nu afectează aspectul general al 

fructului sau coletului. 

  

Toleranțele pentru 
categoria Extra 

Se admite o toleranţă de maximum 5 % din numărul sau din greutatea merelor 
care nu îndeplinesc cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I 
sau se încadrează în toleranţele pentru acea categorie. 

  

Categoria I 

Merele din această categorie trebuie să fie de bună calitate şi caracteristice 
pentru soiul respectiv, care cuprinde o clasificare în funcţie de colorit şi 
rugozitate. Merele trebuie să prezinte următoarea suprafaţă minimă în culoarea 
caracteristică soiului: 
− Soiuri de coloraţie roşie (grupa de culoarea A) - 1/2 din suprafaţa totală 

de culoare roşie; 
− Soiuri de diferite nuanţe de roşu (grupa de culoare B) - 1/3 din suprafaţa 

totală de culoare roşie mixtă; 
− Soiuri striate, uşor colorate (grupa de culoare C) – 1/10 din suprafaţa 

totală de culoare uşor roşie, înroşită sau striată. 
Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Defecte permise cu condiţia ca acestea să 
nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea şi prezentarea în 
ambalaj a acestora: 
− un uşor defect de formă; 
− un uşor defect de dezvoltare; 
− un uşor defect de colorit; 
− urme de lovituri uşoare a căror suprafaţă totală nu depăşeşte 1 cm2, fără 

decolorare; 
− uşoare defecte ale epidermeii: 

• ≤ 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită; 
• ≤ 1 cm2 suprafaţă totală în cazul altor defecte, cu excepţia rapănului 

(Venturia inaequalis), care, per total, nu trebuie să afecteze o suprafaţă 
mai mare de 0,25 cm2; 
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− uşoară rugozitate precum: 
• pete maro care pot depăşi puţin cavitatea pedunculului sau cavitatea 

pistilului, dar nu pot fi aspre şi/sau, 
•  rugozitate reticulară subţire ≤ 1/5 din suprafaţa totală a fructului şi care 

nu contrastează puternic cu coloritul general al fructului, 
• şi/sau rugozitate densă ≤ 1/20 din suprafaţa totală a fructului; 

împreună, rugozitatea reticulară subţire şi rugozitatea densă ≤ 1/5 din 
suprafaţa totală a fructului. 

− Pedunculul poate lipsi, cu condiţia ca secţiunea să fie curată şi epiderma 
adiacentă să nu fie deteriorată. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

Se admite o toleranţă de maximum 10 % din numărul sau din greutatea merelor 
care nu îndeplinesc cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II 
sau se încadrează în toleranţele pentru categoria respectivă. 

 
 

 
 

Categoria II 

Merele trebuie să îndeplinească cerinţele minime de calitate. Pulpa nu trebuie să 
prezinte defecte majore.  
Defecte permise cu condiţia ca merele să îşi păstreze caracteristicile esenţiale 
de calitate, păstrare şi prezentare: 
− defecte de formă; 
− defecte de dezvoltare; 
− defecte de colorit; 
− urme de lovituri uşoare a căror suprafaţă nu depăşeşte 1,5 cm2, epiderma 

putând fi uşor decolorată; 
− defecte ale epidermei, care nu pot depăși:  

• 4 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită; 
• 2,5 cm 2 suprafață totală în cazul altor defecte, cu excepția rapănului 

(Venturia inaequalis), care, per total, nu trebuie să afecteze o suprafață 
mai mare de 1 cm2 ;  

−  ușoară rugozitate:  
• pete maro care pot depăși cavitatea pedunculului sau cavitatea pistilului 

și pot fi ușor aspre și/sau,  
•  rugozitate reticulară subțire care nu depășește 1/2 din suprafața totală a 

fructului și care nu contrastează puternic cu coloritul general al 
fructului și/sau, 

• rugozitate densă care nu depășește 1/3 din suprafața totală a fructului;  
• împreună, rugozitatea reticulară subțire și rugozitatea densă nu pot 

depăși maximum 1/2 din suprafața totală a fructului. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul sau din greutatea merelor ce nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei şi nici cerinţele minime, cu excepţia fructelor atinse de putregai sau 
cu alterări, din cauza cărora devin improprii pentru consum. Se admite o 
cantitate de maximum 2 % din numărul sau din greutatea fructelor ce prezintă 
următoarele defecte: 
− atacuri grave ale bolilor ce dau anumitor părţi ale fructelor un aspect 

sticlos sau de plută; 
− uşoare leziuni sau fisuri necicatrizate; 
− urme foarte uşoare de putregai; 
− prezenţa unor paraziţi vii în fruct şi/sau alterarea pulpei din cauza 

paraziţilor. 
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6. CALIBRAREA -  determinat de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale a fructului, fie de greutate 

Calibrarea după 
greutate 

Categoria Greutatea minimă Diferenţa de greutate dintre merele din 
acelaşi colet    

„Extra” 
90 g 

70 g dacă  
nivelul Brix ≥ 10,5º 

20 % din greutatea medie pe fruct pentru 
merele prezentate pe rânduri şi în straturi 
suprapuse. 

  

I 
90 g 

70 g dacă  
nivelul Brix ≥ 10,5º 

20 % din greutatea medie pe fruct pentru 
merele prezentate pe rânduri şi în straturi 
suprapuse. 

  25 % din greutatea medie pe fruct pentru 
merele  prezentate în vrac, în colet sau în 
ambalaje destinate vânzării către 
consumatori. 

II 
90 g 

70 g dacă  
nivelul Brix ≥ 10,5º 

20 % din greutatea medie pe fruct pentru 
merele prezentate pe rânduri şi în straturi 
suprapuse.   Nu se impun cerințe pentru merele 
prezentate în vrac, în colet sau în ambalaje 
destinate vânzării către consumatori. 

Calibrarea după 
diametru 

Categoria Diametru minim Diferenţa de diametru dintre merele din 
acelaşi colet  

  
„Extra” 

60 mm 
50 mm dacă  

nivelul Brix ≥ 10,5º 

≤ 5 mm, pentru merele prezentate pe 
rânduri şi în straturi suprapuse.  

I 
60 mm 

50 mm dacă  
nivelul Brix ≥ 10,5º 

≤ 5 mm, pentru merele prezentate pe 
rânduri şi în straturi suprapuse.  

  ≤ 10 mm, pentru merele prezentate în vrac, 
în colet sau în ambalajul de vânzare.  

II 
60 mm 

50 mm dacă  
nivelul Brix ≥ 10,5º 

≤ 5 mm, pentru merele prezentate pe 
rânduri şi în straturi suprapuse.  

   Nu sunt cerințe pentru merele prezentate 
în vrac, în colet sau în ambalajul de 
vânzare. 

Notă: La merele din soiurile Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) 
şi Horneburger, diferenţa de diametru se poate ridica pînă la 20 mm pentru 
merele prezentate în vrac, în colet sau în ambalajul de vânzare și 10 mm pentru 
merele prezentate pe rânduri şi în straturi suprapuse.  

  

Toleranțele la calibrare 

10 % din numărul sau din greutatea fructelor care nu îndeplinesc cerinţele 
privind calibrul. Această toleranţă nu poate fi extinsă astfel încît să includă 
produsele cu un calibru de: 
− cel puţin 5 mm sub diametrul minim, în cazul în care calibrul este 

determinat pe baza diametrului; 
− cel puţin 10 g sub greutatea minimă, în cazul în care calibrul este 

determinat pe baza greutăţii. 
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7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Fiecare colet sau lot trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decât 
produse de aceeaşi origine, soi sau tip comercial şi să aibă aceeaşi calitate.   

Pentru categoria „Extra”, se impune omogenitatea din punctul de vedere al 
coloraţiei.   

Ambalajele în care sânt puse merele pentru comercializare, având o greutate netă 
de maximum 5 kg, pot conţine amestecuri de mere din diverse soiuri, cu rezerva 
ca acestea să fie omogene în ceea ce priveştecalitatea şi, pentru fiecare soi 
prezent, originea, calibrul (dacă se impune calibrarea) şi gradul de maturitate. 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Merele trebuie să fie ambalate astfel încât să li se asigure o protecţie adecvată. În 
special, ambalajele pentru comercializare care au o greutate netă de peste 3 kg 
trebuie să fie suficient de rigide pentru a proteja produsul în mod sigur. 

  

Merele din categoria „Extra” trebuie să fie ambalate în straturi suprapuse.   
Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie curate şi de o calitate 
care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

8. MARCAJUL 

Identificare 

Ambalator şi/sau expeditor: ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar 
în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi 
indicată în strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune 
echivalentă. 

  

Natura produsului: 

− „mere” şi tipul comercial, chiar şi în cazul în care conţinutul nu este vizibil 
din exterior; 

− denumirea soiului sau soiurilor (opţional). În cazul ambalajelor pentru 
comercializare ce conţin un amestec de soiuri diferite de mere – indicarea 
fiecărui soi inclus în ambalaj; 

  

Originea produsului: 

− ţara de origine şi, opţional, regiunea de producţie sau denumirea zonei la 
nivel naţional, regional sau local; 

− în cazul ambalajului pentru comercializare ce conţine un amestec de soiuri 
diferite de mere de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre ţările de 
origine ale fructelor respective trebuie să fie înscrisă în imediata apropiere 
a soiului în cauză. 

  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul (în cazul în care sânt calibrate), exprimat în diametrul minim şi 

maxim sau menţiunea „necalibrate”, după caz, iar pentru fructele 
prezentate în straturi suprapuse – numărul de bucăţi; 

În cazul în care identificarea are loc pe baza calibrului, acesta este indicat: 
− pentru produsele pentru care există norme privind omogenitatea – prin 

diametrul minim şi maxim sau prin greutatea minimă şi maximă; 
− pentru produsele pentru care nu există norme privind omogenitatea – prin 

diametrul sau greutatea celui mai mic fruct din colet, urmate de expresiile 
„şi peste” sau „+”, ori o denumire echivalentă, ori, după caz, diametrul sau 
greutatea celui mai mare fruct din colet. 
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Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru  mere se recomandă păstrarea la 
temperatura de 0…4oC și umiditatea relativă a aerului  85-93 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                   (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                  (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                     (semnătura)                  
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Anexa nr. 11 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU PERE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929/2009 (Capitolul XI), UNECE STANDARD FFV-51, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului 
nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru perele din soiurile provenite din Pyrus communis L, după condiţionare şi ambalare, 
destinate a fi vândute consumatorilor în stare proaspătă. Nu se aplică produselor destinate prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând cont de dispoziţiile prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, perele trebuie să fie: 
− intacte; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii 

pentru consum); 
− curate, practic fără materii străine vizibile; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate a perelor trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− continuarea procesului de coacere pentru a atinge gradul de coacere adecvat; 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
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5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 
 
 
 
 
 

Perele trebuie să fie de calitate superioară. Ele trebuie să prezinte forma, 
calibrul şi coloraţia caracteristice soiului respectiv: 
− să aibă ataşat un peduncul intact; 
− pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă, iar epiderma nu trebuie să prezinte 

înroşiri şi înăspriri; 
− perele nu trebuie să prezinte defecte. Se permit foarte mici alterări 

superficiale la nivelul epidermei, cu condiţia ca acestea să nu afecteze 
aspectul general al fructului, calitatea, păstrarea şi prezentarea sa în ambalaj; 

− perele nu trebuie să fie pietroase. 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5% din numărul sau din greutatea perelor ce nu îndeplinesc cerinţele categoriei, 
dar le întrunesc pe cele ale categoriei I. În cadrul acestei toleranţe, maximum 
0,5% din total pot reprezenta produsele ce îndeplinesc cerinţele categoriei II de 
calitate. 

  

Categoria I 

Perele trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să prezinte forma, calibrul şi 
coloraţia caracteristice soiului respectiv: 
− pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă, iar epiderma nu trebuie să prezinte 

înroşiri şi înăspriri. 
− defecte permise, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al 

produsului, calitatea, calitatea de păstrare şi prezentarea în ambalaj: 
− un defect uşor de formă; 
− un defect uşor de dezvoltare; 
− un defect uşor de coloraţie; 
− defecte uşoare la nivelul epidermei: 

− lungimea ≤ 2 cm, în cazul defectelor de formă alungită; 
− ≤ 1 cm² din suprafaţa totală pentru alte  defecte (excepţie rapănul 

(Venturia pirina şi V. inaequalis), suprafaţa totală ≤ 0,25 cm²); 
− ≤ 1 cm² din suprafaţa totală în cazul loviturilor uşoare; 

− pedunculul poate fi uşor deteriorat; 
− perele nu trebuie să fie pietroase. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10% din numărul sau din greutatea perelor ce nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II. Maximum 1% din total pot 
reprezenta produsele ce nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate ale categoriei II, 
nici pe cele minime. Se exclud produsele afectate de putrefacţie sau orice 
deteriorare ce le fac improprii pentru consum. Cu toate acestea, această toleranţă 
nu se aplică pentru perele lipsite de peduncul. 

 
 

 
 

Categoria II 

Cuprinde perele ce nu se încadrează în categoriile superioare, dar corespund 
caracteristicilor minime definite mai sus: 
− pulpa nu trebuie să prezinte defecte esenţiale; 
− defecte admise, cu condiţia ca fructele să păstreze caracteristicile 

esenţiale în ceea ce priveşte calitatea, păstrarea şi prezentarea: 
− defecte de formă; 
− defecte de dezvoltare; 
− defecte de coloraţie; 
− înroşiri şi înăspriri uşoare; 
− defecte la nivelul epidermei:  

− lungimea ≤ 4 cm, în cazul defectelor de formă alungită; 
− ≤ 2,5 cm² din suprafaţa totală pentru alte  defecte (excepţie rapănul 

(Venturia pirina şi V. inaequalis), suprafaţa totală ≤ 1,0 cm²); 
− ≤ 2 cm² din suprafaţa totală în cazul loviturilor uşoare; 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din pere pot să nu îndeplinească nici cerinţele categoriei, nici cerinţele 
minime. În cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a produselor alterate poate fi 
de maximum 2 %. 
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6. CALIBRAREA 

Pentru fructele 
calibrate după 
diametru 

Categoria 
Soiuri cu 

fructe 
mari 

Alte 
soiuri 

Diferenţa de diametru între fructele 
din acelaşi colet 

 
  

Extra ≥ 60 mm ≥ 55 mm ≤ 5 mm pentru fructele prezentate pe 
rânduri şi în straturi suprapuse.   

Categoria I ≥ 55 mm ≥ 50 mm 

≤ 5 mm pentru fructele prezentate pe 
rânduri şi în straturi suprapuse. 

  ≤ 10 mm pentru fructele prezentate în 
vrac în ambalaj sau ambalajul de 
comercializate. 

Categoria II ≥ 55 mm ≥ 45 mm 

≤ 5 mm pentru fructele prezentate pe 
rânduri şi în straturi suprapuse. 

  Pentru fructele prezentate în vrac în 
ambalaj sau ambalajul de 
comercializate nu este prevăzut un 
calibru omogen. 

 
Pentru fructele 
calibrate după greutate 

Dacă se impune calibrarea după greutate:   Categoria Soiuri cu fructe mari Alte soiuri 
Extra ≥ 130 g ≥ 110 g   
Categoria I ≥ 110 g ≥ 100 g   
Categoria II ≥ 110 g ≥ 75 g   
− pentru fructele din categoria „Extra” și cele din categoriile I și II ambalate 

în rânduri și în straturi suprapuse: 

 
 
 
 
 

 

Interval Diferența de greutate între fructele din 
acelaşi colet 

75-100 g 15 g 
100-200 g 35 g 
200-250 g 50 g 

˃250 g 80 g  
− pentru perele din categoria I prezentate în vrac în ambalaj sau în 

ambalajul de comercializare: 

Interval Diferența de greutate între fructele din 
acelaşi colet 

 
  100-200 g 50 g 

˃ 200 g 100 g 
- Nu sunt cerințe privind calibrarea pentru perele din categoria II prezentate în 
vrac în ambalaj sau în ambalajul de comercializare: 

Toleranțele la 
calibrare 

Se permite ca un total de 10 % din pere (ca număr sau greutate) să nu 
îndeplinească cerințele privind calibrul, cu o variație maximă de: 
− 5 mm sub diametrul minim; 
− 10 g sub greutatea minimă. 

  

7. PREZENTAREA  

Uniformitatea 

Conţinut omogen după aceeaşi origine, soi, calitate şi calibru (dacă se impune 
calibrarea) şi cu acelaşi grad de maturitate.   

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut. 

 
  

În cazul categoriei „Extra”, se impune omogenitatea din punctul de vedere al 
coloraţiei.   
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Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 
−  „pere”, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior; 
− denumirea soiului .În cazul ambalajelor ce conţin un amestec de pere de 

diferite soiuri – numele acestor soiuri. 
  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional). 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul sau, pentru fructele prezentate în straturi suprapuse, numărul de 

bucăţi; 
− în cazul în care identificarea este efectuată pe baza calibrului, aceasta este 

indicată: 
−  pentru fructele pentru care există norme privind omogenitatea – prin 

diametrul minim şi maxim sau prin greutatea minimă și cea maximă; 
−  pentru fructele pentru care nu există norme privind omogenitatea – prin 

diametrul celui mai mic fruct din colet, lângă care se menţionează 
cuvintele „şi peste” sau o denumire echivalentă ori, după caz, prin 
diametrul celui mai mare fruct din colet. 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru pere se recomandă păstrarea la temperatura 
de 0…1oC și umiditatea relativă a aerului  90-93 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                    (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                    (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                                     (semnătura)              
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Anexa nr. 12 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU PERSICI SI NECTARINE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 (Capitolul XII), Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică  pentru piersici şi nectarine ce provin din soiurile „Prunus persica Sieb. et Zucc.” destinate a 
fi vândute consumatorilor în stare proaspătă. Nu se aplică produselor destinate prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând cont de dispoziţiile speciale pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, fructele trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoase (sunt excluse produsele atinse de putregai sau de alterări din cauza cărora ar deveni 

improprii pentru consum); 
− curate, lipsite de materii străine vizibile; 
− lipsite de paraziţi; 
− fără daune produse de paraziţi; 
− lipsite de umiditate exterioară anormală; 
− lipsite de mirosuri şi/sau gusturi străine. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate al fructelor trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
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Persicii și nectarinele trebuie să fie suficient de dezvoltați şi de maturi astfel încât: 
− indicele refractometric al pulpei, măsurat în zona mediană a pulpei fructului şi în plan ecuatorial, 
−  trebuie să fie ≥ 8° Brix; 
− fermitatea trebuie să fie ˂ 6,5 kilograme (kg), măsurată cu ajutorul unei tije cu diametrul de 8 

milimetri (mm) (0,5 cm²) în două puncte din planul ecuatorial al fructului. 

  

5. CLASIFICAREA 
Categoria „Extra” 
 
 
 
 

Produsele trebuie să fie de calitate superioară, să prezinte forma, dezvoltarea şi 
coloraţia tipică soiului. Produsele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia 
unor foarte mici alterări superficiale ale epidermei, cu condiţia ca acestea să nu 
atingă  aspectului general al produsului, calităţii, conservării şi prezentării sale 
în ambalaj. 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5% dintre produse, în număr sau în greutate, care nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar care sunt conforme caracteristicilor categoriei I sau care sunt 
admise în mod excepţional în toleranţele acestei categorii. 

  

Categoria I 

Produsele trebuie să fie de o calitate bună. Ele trebuie să prezinte caracteristicile 
soiului, ținându-se seama de zona de producţie: 
− pulpa nu trebuie să prezinte deteriorări; 
− produsele care sunt deschise la punctul de prindere a pedunculului se 

exclud; 
− produsele pot să prezinte defecte uşoare ale epidermei, un defect uşor de 

formă, dezvoltare sau coloraţie, cu condiţia ca acestea să nu aducă 
atingere aspectului general al produsului, calităţii, conservării şi 
prezentării sale în ambalaj, în următoarele limite: 
− 1,5 cm lungime – pentru defectele de formă alungită; 
− 1 cm² de suprafaţă totală – pentru celelalte defecte. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10% din produse, în număr sau în greutate, ce nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar care sânt conforme caracteristicilor categoriei II sau care sânt 
admise în mod excepţional în toleranţele acestei categorii. În cadrul acestei 
toleranţe, maximum 1% din total trebuie să fie produse care nu îndeplinesc nici 
cerinţele de calitate ale categoriei II, nici cerinţele minime, sau din produse 
alterate. 

 
 

 
 

Categoria II 

Produsele care nu se pot încadra în categoriile superioare, dar care corespund 
caracteristicilor minime definite anterior: 
− pulpa nu trebuie să prezinte defecte grave; 
− fructele deschise în punctul de prindere a pedunculului nu sînt admise 

decât în cadrul toleranţelor de calitate; 
− produsele pot să prezinte defecte ale epidermei, cu condiţia să-şi păstreze 

caracteristicile esenţiale de calitate, de conservare şi de prezentare, în 
următoarele limite: 
− 2,5 cm lungime – pentru defectele de formă alungită; 
− 2 cm² din suprafaţa totală – pentru celelalte defecte. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10% din produse, în număr sau în greutate, care nu corespund caracteristicilor 
categoriei, nici caracteristicilor minime, cu excepţia fructelor atinse de putregai, 
cu lovituri accentuate sau cu alte alterări din cauza cărora ar putea deveni 
improprii pentru consum. În cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a 
produselor alterate poate fi de maximum 2%. 
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6. CALIBRAREA – dacă sunt calibrate 

Fructe calibrate după 
diametru 

Categoria de calitate  Calibrul minim   
Extra  56 mm   

I  51 mm   
II (opțional)  51 mm   

Pentru a se asigura omogenitatea calibrelor, diferenţele de calibru între 
produsele din acelaşi ambalaj nu trebuie să depăşească: 

− 5 mm în cazul fructelor cu diametrul ˂ 70 mm; 
− 10 mm în cazul fructelor cu diametrul ≥ 70 mm. 

  

Fructe calibrate după 
greutate 

Categoria de calitate Calibrul minim   
Extra 85 g   

I 65 g   
II (opțional) 65 g   

Pentru a se asigura omogenitatea calibrelor, diferenţele de calibru între 
produsele din acelaşi ambalaj nu trebuie să depăşească: 

− 30 g în cazul fructelor cu greutatea sub 180 g;  
− 80 g în cazul fructelor cu greutatea peste 180 g. 

  

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate categoriile (dacă sânt calibrate): se permite ca un total de 10 % din 
piersici sau nectarine (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerinţele 
privind calibrul. 

  

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Uniformitatea coletului în origine, soi, calitate, stare de maturitate sau calibru, 
iar în cazul categoriei „Extra” – de coloraţie uniformă.   

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

− „piersici” sau „nectarine”, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din 
exterior; 

− culoarea pulpei; 
− numele soiului (opţional). 

  

Originea produsului: − ţara de origine;  
− zona de producţie sau denumirea naţională, regională sau locală.   

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− în cazul categoriilor „Extra”, I şi II, calibrul exprimat prin diametrele 

minime şi maxime sau circumferinţele minime şi maxime ori prin codul de 
calibru (dacă fructele sunt calibrate); 

− număr de bucăţi (opţional); 
− conţinut minim de zahăr, măsurat cu refractometrul şi exprimat în valoare 

Brix (opţional); 
− fermitate maximă, măsurată cu penetrometrul şi exprimată în kg/0,5 cm² 

(opţional); 
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Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru piersici și nectarine se recomandă păstrarea 
la temperatura de 0…1oC și umiditatea relativă a aerului  83-85 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
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Anexa nr. 13 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU CĂPȘUNE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 (Capitolul XIII), Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru căpşunele din soiurile provenite din genul Fragaria L. după condiţionare şi ambalare, 
destinate a fi vândute consumatorilor în stare proaspătă. Nu se aplică produselor destinate prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

În toate categoriile, ţinând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele 
admise, căpşunele trebuie să fie: 

− întregi; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii 

pentru consum); 
− curate, practic fără materii străine vizibile; 
− cu un aspect proaspăt, dar nespălate; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− cu caliciu; 
−  caliciul şi, în cazul în care este prezent, pedunculul trebuie să fie proaspete şi verzi; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi starea căpșunelor trebuie să le permită: 
să fie rezistente la transport şi la manipulare;  
să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
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5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 
 
 
 
 
 

Căpșunile trebuie să fie calitate superioară şi să fie caracteristice soiului 
respectiv: 
− să aibă un aspect sănătos, ţinând seama de caracteristicile soiului. 
− să nu prezinte urme de pământ; 
− să nu prezinte defecte, cu excepţia unor foarte mici alterări superficiale la 
nivelul epidermei, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
produsului, calitatea, păstrarea şi prezentarea sa în ambalaj. 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5% din numărul sau greutatea produselor care nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar sânt conforme caracteristicilor de la categoria I sau sânt admise 
în mod excepţional în toleranţele acestei categorii. În cadrul acestei toleranţe, 
maximum 0,5% din total trebuie să fie produse care îndeplinesc cerinţele 
categoriei II de calitate. 

  

Categoria I 

Căpşunele trebuie să fie de bună calitate şi să prezinte coloraţia şi forma 
caracteristică soiului. Cu toate acestea, sânt permise următoarele defecte, cu 
condiţia să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de 
păstrare şi prezentarea în ambalaj: 
− defect uşor de formă; 
− o mică zonă albă ≤ 1/10 din suprafaţa fructului; 
− semne superficiale uşoare de presare; 
− să fie lipsite practic de urme de pământ. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10% din numărul sau greutatea produselor care nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar sânt conforme caracteristicilor de la categoria II sau sânt admise 
în mod excepţional în toleranţele acestei categorii. În cadrul acestei toleranţe, 
fructele alterate se limitează la 2 %. 

 
 

 
 

Categoria II 

Căpşunele care nu pot fi încadrate în categoriile superioare, dar care corespund 
caracteristicilor minime definite anterior. Defecte permise: 
− defecte de formă; 
− o zonă albă ≤ 1/5 din suprafaţa fructului; 
− uşoare contuzii uscate ce nu sânt susceptibile să se dezvolte; 
− urme uşoare de pământ. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10% în numărul sau greutatea produselor care nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei şi nici cerinţele minime. Se permite ≤ 2 % fructe atinse de putregai, 
cu lovituri pronunţate sau cu orice alte alterări din cauza cărora ar putea deveni 
improprii pentru consum.  

  

6. CALIBRAREA 

Calibrarea 

Calibrul este determinat de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale. 
Căpşunele trebuie să prezinte următoarele calibre minime: 
− categoria „Extra” – 25 mm; 
− categoriile I şi II – 18 mm. 

  

Toleranțele la 
calibrare 

10 % în număr sau în greutate, din căpşunele ce nu corespund calibrului minim 
impus.   

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

În categoria „Extra”, căpşunele, trebuie să fie omogene şi uniforme în ceea ce 
priveşte gradul de maturitate, coloraţia şi calibrul.    

Căpşunele din categoria I pot fi mai puţin omogene în ceea ce priveşte calibrul.   
Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
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8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: − „căpşune”, dacă conţinutul coletului nu este vizibil din exterior; 
− denumirea soiului (opţional).   

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale Categoria   

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru căpșune se recomandă păstrarea la 
temperatura de 0oC și umiditatea relativă a aerului  90%. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)              
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Anexa nr. 14 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU KIWI 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 (Capitolul XIV), Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică fructelor kiwi provenite din culturile Actinidia chinensis (Planch.) şi Actinidia deliciosa (A. 
Chev., C.F. Liang şi A.R. Ferguson), destinate a fi vândute consumatorilor în stare proaspătă. Nu se aplică produselor destinate 
prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținînd seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, fructele 
kiwi trebuie să fie: 
− întregi (dar fără peduncul); 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curate, practic, fără materii străine vizibile; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− suficient de tari, nici moi, nici veştede, nici îmbibate cu apă; 
− bine dezvoltate, fructele duble sau multiple fiind excluse; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate al fructelor kiwi trebuie să fie de aşa natură încît să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
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Fructele kiwi trebuie să fie suficient de dezvoltate şi de mature astfel: 
− la etapa de ambalare în regiunea de producţie: ≥ 6,2º Brix sau în medie 15 % de substanţă uscată; 
− în toate celelalte etape de comercializare: ≥ 9,5º Brix 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 
 
 
 
 
 

Fructele trebuie să fie de calitate superioară – să fie bine dezvoltate şi să 
prezinte toate caracteristicile şi coloraţia tipică soiului: 
− nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor foarte uşoare alterări 

superficiale, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
produsului, calitatea sa, păstrarea şi prezentarea în ambalaj; 

− raportul diametru minim – diametru maxim al fructului, măsurat în 
secţiunea ecuatorială, trebuie să fie de minimum 0,8. 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5% din numărul sau din greutatea fructelor kiwi care nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod excepţional, se 
încadrează în toleranţele pentru categoria respectivă. 

  

Categoria I 

Fructele trebuie să fie de calitate bună. Ele trebuie să fie caracteristice soiului 
respectiv: 
− trebuie să fie tari şi pulpa să fie perfect sănătoasă; 
− cu toate acestea, sânt permise următoarele defecte cu condiţia ca acestea să 

nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrare şi 
prezentarea în ambalaj: 
− un defect uşor de formă (exclusiv proeminenţe sau malformaţii); 
− un defect uşor de coloraţie; 
− defecte superficiale ale epidermei, cu condiţia ca suprafaţa lor totală să 

nu depăşească 1 cm²; 
− mică „marcă Hayward” sub forma unor linii longitudinale şi fără 

protuberanţe. 
− raportul diametru minim – diametru maxim al fructului, măsurat în 

secţiunea ecuatorială, trebuie să fie de minimum 0,7. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10% din numărul sau din greutatea fructelor kiwi ce nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepţional, se 
încadrează în toleranţele pentru acea categorie. În cadrul acestei toleranţe, 
maximum 1% din total trebuie să fie produse care nu îndeplinesc nici cerinţe de 
calitate ale categoriei II, nici cerinţele minime, sau din produse alterate. 

 
 

 
 

Categoria II 

În această categorie intră fructele kiwi care nu pot fi clasate în categoriile 
superioare, dar care prezintă caracteristicile minime de calitate: 
− să fie destul de tari şi pulpa să nu prezinte defecte grave; 
− pot prezenta următoarele defecte, cu condiţia să-şi păstreze caracteristicile 

esenţiale de calitate, păstrare şi prezentare: 
− defecte de formă; 
− defecte de coloraţie; 
− defecte ale epidermei, cum ar fi mici fisuri cicatrizate sau ţesut zgîriat, 

cu condiţia ca suprafaţa lor totală să nu depăşească 2 cm²; 
− mai multe „mărci Hayward” mai pronunţate şi cu o uşoară 

protuberanţă; 
− striviri uşoare. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10% din numărul sau din greutatea fructelor kiwi ce nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei şi nici cerinţele minime, cu excepţia fructelor atinse de putregai, cu 
lovituri pronunţate sau de orice alte alterări din cauza cărora ar deveni improprii 
pentru consum. În cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a produselor alterate 
poate fi de maximum 2%. 
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6. CALIBRAREA – determinat de greutatea fructului 

Calibrarea 

Greutatea minimă: 
− categoria „Extra” - 90 g; 
− categoria I - 70 g; 
− categoria II - 65 g. 

  

Diferenţa de greutate dintre fructul cel mai mare şi fructul cel mai mic 
din fiecare colet nu trebuie să depăşească: 
− 10 g pentru fructele cu o greutate mai mică de 85 g; 
− 15 g pentru fructele cu o greutate între 85 şi 120 g; 
− 20 g pentru fructele cu o greutate între 120 şi 150 g; 
− 40 g pentru fructele cu o greutate mai mare sau egală cu 150 g. 

  

Toleranțele la 
calibrare 

10% din numărul sau greutatea fructelor kiwi care nu îndeplinesc cerinţele 
privind greutatea minimă şi/sau calibrul. Cu toate acestea, fructele trebuie să 
aibă un calibru imediat inferior sau superior celui indicat sau, în cazul celui mai 
mic calibru, fructele nu trebuie să aibă o greutate mai mică de: 
− categoria „Extra” - 85 g; 
− categoria I - 67 g; 
− categoria II - 62 g. 

  

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 
Uniformitatea coletului în origine, soi, calitate şi calibru.   
Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 
− „fructe kiwi”, „actinidia” sau denumirea echivalentă, în cazul în care 

conţinutul nu este vizibil din exterior; 
− numele soiului (opţional). 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul exprimat prin greutatea minimă şi maximă a fructelor; 
− numărul de bucăţi (opţional); 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru Kiwi se recomandă păstrarea la temperatura 
de 12oC și umiditatea relativă a aerului  85-90 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   
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Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)        
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Anexa nr. 15 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU PRUNE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-29, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică prunelor din varietățile (cultivari) obținute din: 

− Prunus domestica L. ssp. domestica; 
− Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid.; 
− Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams; 
− Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen și 
− Prunus salicina Lindl. 

destinate a fi vândute consumatorilor în stare proaspătă. Nu se aplică produselor destinate prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, prunele 
trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curate, practic, fără materii străine vizibile; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

 
________________________________________________________________________________________ 
FORMULAR                   Cod:  FECPR - 7.3                                Ediția 1/10.2020                                     Pag. 1/4 

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md/


 

PROCEDURA SPECIFICĂ 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR 

PROASPETE 

Cod: PS/SA-PV-02/01 
Ediția 1 
Revizia 0 
Ex. nr. 1 
Pagina 74 din 122 

 
4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Prunele trebuie să fi fost culese cu atenție. Ele trebuie să fie suficient de dezvoltate și să prezinte un grad 
satisfăcător de coacere. 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate a prunelor trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 
 
 
 
 
 

Prunele din această categorie trebuie să fie de o calitate superioară. Forma, 
dezvoltarea și colorația trebuie să fie caracteristice 

varietății lor. Ele trebuie să fie: 
− practic acoperite de pruină (floarea lor), în funcție de varietate; 
− de consistență fermă. 

Aceste prune nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte ușoare 
defecte superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
produsului, calitatea, starea de conservare și prezentarea sa în ambalaj. 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5 % din prune (ca număr sau greutate) care nu îndeplinesc cerințele categoriei, 
dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod excepțional, se încadrează în 
toleranțele pentru acea categorie. 

  

Categoria I 

Prunele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să 
prezinte caracteristicile varietății. Cu toate acestea, pot fi permise următoarele 
defecte ușoare, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
produsului, calitatea, starea de conservare și prezentarea sa în ambalaj: 

− un ușor defect de formă; 
− un ușor defect de dezvoltare; 
− defecte ușoare ale colorației; 
− defectele epidermei de formă elongată  (lungimea ≤ 1/3 din diametrul 

maxim al fructului. În special, pot fi permise crăpăturile cicatrizate 
− pentru varietățile „Golden gage”  
− alte defecte ale epidermei ( suprafața totală afectată ≤ 1/16  din 

întreaga suprafață. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din prune (ca număr sau greutate) care nu îndeplinesc cerințele categoriei, 
dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepțional, se încadrează 
în toleranțele pentru acea categorie. În cadrul acestei toleranțe, cel mult 2 % din 
prune pot fi crăpate și/sau viermănoase. 

 
 

 
 

Categoria II 

Cuprinde prune care nu se pot încadra în categoriile superioare, dar care satisfac 
cerințele minime. Pot fi permise următoarele defecte, cu condiția ca prunele să 
își păstreze caracteristicile esențiale de calitate, conservare și prezentare: 

− defecte de formă; 
− defecte de dezvoltare; 
− defecte de colorație; 
− defecte ale epidermei (suprafață totală afectată ≤ 1/4 din întreaga 

suprafață). 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din prune (ca număr sau greutate) care nu îndeplinesc nici cerințele 
categoriei, nici cerințele minime, cu excepția produselor afectate de putrezire, 
prezentând vătămări datorate transportului și manevrării sau orice altă 
deteriorare care le face improprii pentru consum. În cadrul acestei toleranțe, cel 
mult 4 % din total pot fi  fructe crăpate și/sau viermănoase. 

  

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
FORMULAR                   Cod:  FECPR - 7.3                                Ediția 1/10.2020                                     Pag. 2/4 



 

PROCEDURA SPECIFICĂ 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR 

PROASPETE 

Cod: PS/SA-PV-02/01 
Ediția 1 
Revizia 0 
Ex. nr. 1 
Pagina 75 din 122 

 
6. CALIBRAREA  

Calibrarea 

Mărimea este determinată de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale. Mărimea 
minimă este stabilită după cum urmează: 

  
Categoria de calitate 

Varietatea 

Varietăți de 
fructe mari Alte varietăți 

Prune 
Mirabelle și 

Damson 
„Extra” și I 35 mm 28 mm 20 mm   

II 30  mm 25 mm 17 mm   
Pentru categoria „Extra”, diferența maximă între diametrele fructelor din oricare 
ambalaj este stabilită la 10 mm.   

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate categoriile, 10 % din prune (ca număr sau greutate) pot să se abată 
de la dimensiunea minimă sau dimensiunea marcată pe pachet, abatere care să 
nu depășească 3 mm în plus sau în minus. 

  

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Uniformitatea coletului în origine, soi, calitate şi calibru (dacă se impune 
calibrarea). Pentru categoria „Extra” conținutul trebuie să fie, de asemenea, 
uniform din punct de vedere al colorației. 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: − „Prune”, în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior; 
− numele soiului (opţional).   

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul (în cazul că sunt calibrate) exprimat exprimată în diametrul minim 

și maxim.  
  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru Prune se recomandă păstrarea la 
temperatura de 0…0,5 oC și umiditatea relativă a aerului  90-95 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   
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Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
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Anexa nr. 16 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU CAISE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-02, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică caiselor după condiționare și ambalare, destinate a fi vândute consumatorilor în stare 
proaspătă. Nu se aplică produselor destinate prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, caisele 
trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curate, practic, fără materii străine vizibile; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin; 
− să fie culese cu grijă. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate a caiselor trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

Dezvoltarea și starea de maturitate a caiselor trebuie să fie astfel încât să le permită continuarea procesului 
de coacere şi atingerea unui grad de coacere satisfăcător. 
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5. CLASIFICAREA 
Categoria „Extra” 
 
 
 
 
 

Caisele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Ele trebuie 
să prezinte forma, dezvoltarea și colorația caracteristice soiului respectiv, ținând 
seama de zona de producție.  Nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor 
foarte mici alterări superficiale la nivelul epidermei, cu condiția ca acestea să nu 
afecteze aspectul general al produsului, calitatea, conservarea și prezentarea sa 
în ambalaj. 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5 % din numărul sau din greutatea caiselor care nu corespund caracteristicilor 
categoriei respective, dar sunt în conformitate cu caracteristicile categoriei I sau 
sunt admise, în mod excepțional, în toleranțele pentru această categorie. Se 
admite cel mult de 0,5 % produse care îndeplinesc cerințele categoriei II. 

  

Categoria I 

Caisele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să 
prezinte caracteristicile soiului, ținând seama de zona de producție. Pulpa 
trebuie să fie lipsită de orice deteriorare. Cu toate acestea, caisele pot să prezinte 
mici defecte după cum urmează, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul 
general al produsului, calitatea, conservarea și prezentarea sa în ambalaj: 
− mici defecte de formă sau de dezvoltare; 
− mici defecte de colorație; 
− ușoare lovituri; 
− ușoare arsuri; 
− mici defecte la nivelul epidermei: 

− ≤ 1 cm în cazul defectelor de formă alungită; 
− ≤ 0,5 cm2 din suprafața totală în cazul altor defecte; 
− ≤ 10 % din suprafața totală a fructelor afectată de rugozitate. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul sau din greutatea caiselor care nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar sunt în conformitate cu caracteristicile categoriei II sau sunt 
admise, în mod excepțional, în toleranțele pentru această categorie. Se admite 
cel mult 1%  produse care nu îndeplinesc nici cerințele categoriei II și nici 
cerințele minime. 

 
 

 
 

Categoria II 

Această categorie cuprinde caisele care nu se încadrează în categoriile 
superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite în cele ce urmează. 
Ele pot prezenta defecte ale epidermei, cu condiția să păstreze caracteristicile 
esențiale în ceea ce privește calitatea, conservarea și prezentarea: 

− defecte de formă; 
− defecte de dezvoltare, inclusiv sâmburi despicați, cu condiția că 

fructele sunt închise, pulpa sănătoasă și fără modificări de culoare; 
− vătămări ce nu pot depăși 1 cm2 din suprafața totală; 
− defecte la nivelul epidermei, care include crăpături ușor vindecate, care 

nu pot depăși: 
− ≤ 2 cm în cazul defectelor de formă alungită; 
− ≤ 1,0 cm2 din suprafața totală în cazul altor defecte; 
− ≤ 15 % din suprafața totală a fructelor afectată de rugozitate. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul sau din greutatea caiselor care nu corespund caracteristicilor 
categoriei și nici caracteristicilor minime. Se admite cel mult 2% produse care 
nu îndeplinesc cerințele minime. În cadrul acestei toleranțe sunt permise 
produse despicate în cavitatea pistilară sau fructe cu sâmburi despicați. 

  

6. CALIBRAREA 

Calibrarea 

Calibrul este determinat de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale și este 
obligatorie pentru categoriile „Extra” și I.  
Diametrul minim – 30 mm; 
Diferența maximă între fructele  din același ambalaj: 
Categoria „Extra”: 5mm; 
Categoria I și Categoria II (dacă sunt calibrate): 10 mm 
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Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate categoriile (dacă sunt calibrate): se permit 10 % din numărul sau 
din greutatea caiselor ce nu corespund cerințelor privind calibrarea.   

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Uniformitatea coletului în origine, soi, calitate şi calibru (dacă se impune 
calibrarea). Pentru categoria „Extra” conținutul trebuie să fie, de asemenea, 
uniform din punct de vedere al colorației. 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: − „Caise” în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior; 
− Denumirea soiului pentru categoriile „Extra” și I.   

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul (în cazul că sunt calibrate) exprimat exprimată în diametrul minim 

și maxim.  
  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru caise se recomandă păstrarea la temperatura 
de 0…1 oC și umiditatea relativă a aerului  90 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
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Anexa nr. 17 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU CIREȘE ȘI VIȘINE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-13, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică cireșele din soiurile (cultivarele) derivate Prunus avium L., Prunus cerasus L. sau din hibrizi 
ai acestora, destinate livrării în stare proaspătă către consumatori, cu excepția cireșelor destinate transformării industriale. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, produsele 
trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curate, practic, fără materii străine vizibile; 
− proaspete ca aspect; 
− cu un grad de fermitate satisfăcătoare (în funcție de soi); 
− practic fără dăunători; 
− practic fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin; 
− să fie culese cu grijă. 
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4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate a cireșelor trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 
Categoria „Extra” 
 
 
 
 

Cireșele și vișinele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Ele 
trebuie să fie bine dezvoltate și să prezinte toate caracteristicile și colorația 
tipice soiului lor. Nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte mici 
alterări superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
produsului, calitatea, conservarea și prezentarea în ambalaj a acestuia. 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5 % din numărul sau din greutatea cireșelor care nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar sunt în conformitate cu cerințele categoriei I. În cadrul acestei 
toleranțe, nu mai mult de 0,5 % din total pot fi produse care satisfac cerințele 
categoriei II iar fructele zdrobite și/sau viermănoase sunt limitate la 2 %.  

  

Categoria I 

Cireșele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să fie 
caracteristice soiului lor. Cu toate acestea, ele pot prezenta următoarele mici 
defecte, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, 
calitatea, conservarea și prezentarea în ambalaj a acestuia: 
− un mic defect de formă; 
− un mic defect de colorație. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul sau greutatea cireșelor care nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar sunt conforme cu cerințele categoriei II. În cadrul acestei 
toleranțe, nu mai mult de 1,0  % din total pot fi produse care nu satisfac nici 
cerințele categoriei II nici cele minime, iar fructele zdrobite și/sau viermănoase 
sunt limitate la 4 %. 

 
 

 
 

Categoria II 

Această categorie cuprinde cireșele care nu pot fi clasificate în categoriile 
superioare, însă corespund caracteristicilor minime definite în cele ce urmează. 
Următoarele defecte sunt admise, cu condiția ca cireșele să păstreze 
caracteristicile esențiale de calitate, de conservare și de prezentare: 
− defecte de formă și de colorație, cu condiția ca fructele să păstreze 

caracteristicile soiurilor din care fac parte; 
− mici defecte epidermice cicatrizate, care nu pot dăuna semnificativ 

aspectului sau conservării lor. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul sau greutatea cireșelor care nu corespund caracteristicilor 
categoriei sau caracteristicilor minime. În cadrul acestei toleranțe fructele 
zdrobite și/sau viermănoase sau afectate de degradare sunt limitate la 4 %. 

  

6. CALIBRAREA  

Calibrarea 

Mărimea este determinată de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale. Cireșele 
trebuie să aibă diametrul minim următor: 

− 20 mm for cireșe tip „Picota” pentru categoria „Extra”; 
− 22 mm pentru alte varietăți din categoria „Extra”; 
− 17 mm pentru categoria I și II. 

  

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate categoriile: 10 % din numărul sau din greutatea cireșelor care nu 
corespund mărimilor minime prevăzute.   

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Uniformitatea coletului în origine, soi, calitate. Fructele trebuie să fie destul de 
uniforme după calibru.    

Pentru categoria „Extra”, cireșele trebuie să prezinte o colorație și o maturitate 
uniforme.   

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   
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Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

− „cireșe”, în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior; 
− „cireșe acre”, după caz; 
− cireșe fără peduncul „picota” (sau denumirea echivalentă), după caz; 
−  denumirea soiului (facultativ). 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale − categoria de calitate   

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru cireșe și vișine se recomandă păstrarea la 
temperatura de -1…-0,5 oC și umiditatea relativă a aerului 90 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
__________________________________________________________________________________________ 
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Anexa nr. 18 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU PEPENI VERZI 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-37, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică se aplică pepenilor verzi din soiurile (cultivări) provenind din Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum și Nakai, destinați pentru livrare în stare proaspătă către consumatori, cu excepția pepenilor verzi destinați prelucrării 
industriale. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, produsele 
trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curați, practic, fără materii străine vizibile; 
− lipsiți practic de dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Pepenii verzi trebuie să fie suficient de dezvoltați și de copți. Indicele refractometric al miezului, măsurat în 
zona mediană a pulpei fructului și în plan ecuatorial, trebuie să fie ≥ 80 Brix. 

Dezvoltarea şi stadiul de maturitate trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
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5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 

Pepenii verzi din această categorie trebuie să fie de calitate superioară și să 
prezinte caracteristicile soiului. Pedunculul trebuie să fie  ≤ 5 cm. 
Nu trebuie să prezinte defecte cu excepția unor defecte ușoare care nu aduc 
atingere aspectului general al produsului, calității, conservării și prezentării sale 
în ambalaj. o colorație deschisă a pepenelui verde în locul în care fructul a atins 
pământul în timpul perioadei de dezvoltare nu este considerată defect. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria „Extra” 

5 % în număr sau în greutate din pepenii verzi care nu corespund 
caracteristicilor categoriei, dar care sunt conformi cu cele ale categoriei I. În 
cadrul acestei toleranțe sunt permise 0,5 % produse care sunt conformi  
categoriei II. 

  

Categoria I 

Pepenii verzi din această categorie trebuie să fie de o calitate bună și să prezinte 
caracteristicile soiului. Pedunculul pepenelui verde trebuie să fie  ≤ 5 cm. 
Defecte ușoare permise, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere aspectului 
general al produsului, calității, conservării și prezentării sale în ambalaj: 
− un ușor defect de formă; 
− un ușor defect de colorație a cojii, o colorație deschisă a pepenelui verde 

în locul în care fructul a atins pământul în timpul perioadei de dezvoltare 
nu este considerată defect; 

− crăpături superficiale cicatrizate; 
− defecte superficiale ale epidermei, datorate frecării și manipulării, 

suprafața totală a părții afectate ≤ 1/16 parte din fruct. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % în număr sau în greutate din pepenii verzi care nu corespund 
caracteristicilor categoriei, dar care sunt conformi cu cele ale categoriei II. În 
cadrul acestei toleranțe se permite maximum 1 % de produse care nu satisfac 
nici cerințele categoriei II nici cerințele minime sau produse afectate de 
degradare. 

 
 

 
 

Categoria II 

Această categorie cuprinde pepenii verzi care nu pot fi încadrați în categoria I, 
dar care corespund caracteristicilor minime prezentate anterior. Pepenii pot 
prezenta următoarele defecte, cu condiția să-și păstreze caracteristicile esențiale 
referitoare la calitate, conservare și prezentare: 
− defecte de formă; 
− defecte de colorație a cojii; o colorație deschisă a pepenelui verde în locul 

în care a atins pământul în timpul perioadei de dezvoltare nu se consideră 
defect de colorație a cojii; 

− crăpături superficiale cicatrizate; 
− lovituri ușoare; 
− defecte superficiale ale epidermei, datorate frecării sau manipulării, sau 

atacurilor 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % în număr sau în greutate din produse care nu corespund nici 
caracteristicilor categoriei, nici caracteristicilor minime. În cadrul acestei 
toleranțe se permite maximum 2 % de produse afectate de degradare. 

  

6. CALIBRAREA  

Calibrarea după 
greutate 

Calibrul este determinat de greutatea unitară. Diferența de greutate dintre 
pepenii din același ambalaj: 

- ≤ 2 kg sau, 
- ≤ 3,5 kg  în care pepenele cel mai ușor cântărește 6 kg sau mai mult. 

Respectarea acestei omogenități a greutății nu este obligatorie pentru pepenii 
verzi prezentați în vrac. 

  

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate categoriile: 10 % dintre pepenii verzi, în număr sau în greutate, care 
nu corespund calibrului indicat.   
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7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să conțină numai pepeni verzi 
de aceeași origine, soi sau tip comercial, calitate și calibru (dacă sunt calibrați).   

La categoria „Extra” I, forma și culoarea cojii pepenilor verzi trebuie să fie 
uniforme.   

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

− „pepeni verzi”, în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior; 
− numele soiului (facultativ); 
−  culoarea miezului, în cazul în care nu este roșu; 
− „fără sâmburi”, după caz (Pepenii verzi fără sâmburi pot conține sâmburi 

subdezvoltați și, ocazional, sâmburi dezvoltați). 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul exprimat în greutate minimă și maximă (dacă sunt calibrați); 
− numărul de unități (facultativ); 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru pepeni verzi se recomandă păstrarea la 
temperatura de 6…8 oC și umiditatea relativă a aerului  80-85 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)     
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Anexa nr. 19 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU PEPENI GALBENI 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-23, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pepenilor galbeni din soiurile (cultivari) provenind din Cucumis melo L., destinați pentru 
livrare în stare proaspătă către consumatori, cu excepția pepenilor galbeni destinați pentru prelucrare industrială. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, produsele 
trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curați, practic, fără materii străine vizibile; 
− proaspeți ca aspect; 
− lipsiți practic de dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− tari; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Pepenii galbeni trebuie să fie suficient de dezvoltați și de maturi. Indicele refractometric al miezului, 
măsurat în zona mediană a pulpei fructului și la secțiunea ecuatorială, trebuie să fie: 
− ≥ 100 Brix pentru pepenii galbeni din tipul Charentais;  

  

__________________________________________________________________________________________ 
FORMULAR                   Cod:  FECPG - 7.3                                Ediția 1/10.2020                                     Pag. 1/4 

mailto:info@ansa.gov.md
http://www.ansa.gov.md/


 

PROCEDURA SPECIFICĂ 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR 

PROASPETE 

Cod: PS/SA-PV-02/01 
Ediția 1 
Revizia 0 
Ex. nr. 1 
Pagina 89 din 122 

 
− ≥ 80 Brix pentru alți pepeni galbeni. 

Dezvoltarea şi stadiul de maturitate trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria I 

Pepenii galbeni din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Aceștia 
trebuie să prezinte caracteristicile soiului sau ale tipului comercial. 
Sunt permise următoarele defecte ușoare, cu condiția ca acestea să nu afecteze 
aspectul general al produselor, calitatea, conservarea și prezentarea în ambalaje: 
− un ușor defect de formă; 
− un ușor defect de colorație (o colorație deschisă a cojii în locul în care 

fructul atinge solul în perioada de dezvoltare nu se consideră defect); 
− defecte superficiale ale epidermei, datorate frecării și manipulărilor; 
− crăpături superficiale cicatrizate în jurul pedunculului, cu lungimea ≤ 2 cm 

și care nu ating miezul fructului. 
Fructele care au peduncul la culegere trebuie să prezinte o lungime 
a pedunculului mai mică de 2 cm. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % în număr sau în greutate din pepenii galbeni care nu corespund 
caracteristicilor categoriei,  dar care sunt conformi cu cele ale categoriei II. În 
cadrul acestei toleranțe se permite maximum 1 % de produse care nu satisfac 
nici cerințele categoriei II nici cerințele minime sau produse afectate de 
degradare. 

 
 

 
 

Categoria II 

Această categorie cuprinde pepenii galbeni care nu pot fi încadrați în categoria 
I, dar care corespund caracteristicilor minime. Defecte permise, cu condiția ca 
aceștia să-și păstreze caracteristicile esențiale referitoare la calitate, conservare 
și prezentare: 
− defecte de formă; 
− defecte de colorație (o colorație deschisă a cojii în locul în care fructul a 

atins solul în perioada de dezvoltare nu se consideră defect); 
− lovituri superficiale; 
− crăpături superficiale sau zgârieturi uscate care nu afectează miezul 

fructului; 
− defecte ale epidermei datorate frecării și manipulărilor. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % în număr sau în greutate din pepenii galbeni care nu corespund nici 
caracteristicilor categoriei, nici caracteristicilor minime. În cadrul acestei 
toleranțe se permite maximum 2 % de produse afectate de degradare. 

  

6. CALIBRAREA  

Calibrarea după 
greutate 

Tipul pepenilor 
galbeni Masa Diferența dintre fructul  

cel mai mare și cel mai mic 

  
Charentais, Galia  și 
Ogen ≥ 250 g greutatea celui mai mare 

pepene nu trebuie să depășească cu 
mai mult de 50 % (30 % pentru tipul 
Charentais) greutatea celui mai mic 
pepene. 

alți pepeni galbeni: ≥ 300 g 

Calibrarea după 
diametrul secțiunii 
ecuatoriale 

Tipul pepenilor 
galbeni Diametrul Diferența dintre fructul  

cel mai mare și cel mai mic 

  
Charentais, Galia și 
Ogen ≥ 7,5 cm diametrul celui mai mare 

pepene nu trebuie să depășească cu 
mai mult de 20 % (10 % pentru soiul 
Charentais) diametrul celui mai mic 
pepene. 

alți pepeni galbeni: ≥ 8,0 cm 

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate categoriile: 10 % în număr sau în greutate din pepenii galbeni care nu îndeplinesc 
cerințele privind calibrarea. 
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7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să conțină numai pepeni 
galbeni de aceeași origine, soi sau tip comercial, calitate și calibru, și care au 
ajuns, în mod considerabil, la același grad de dezvoltare și maturitate și care au 
aceeași colorație. 

  

Se permite ambalarea împreună într-un colet a unui  amestec de pepeni de soiuri 
diferite și / sau tipuri comerciale, cu condiția ca acestea să fie uniforme ca 
calitate și, pentru fiecare soi sau tip comercial în cauză, ca origine. În cazul 
acestor amestecuri, uniformitatea după dimensiunea nu este necesară. 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

− Pepeni galbeni 
− Denumirea tipului comercial; 
− Denumirea soiului (facultativ); 
− „Amestec din pepeni-galbeni” în cazul amestecului de diferite varietăți sau 

tipuri comerciale de produse. În cazul în care conţinutul coletului nu este 
vizibil din exterior, indicaţia numărului de bucăţi din fiecare tip 
comercial/soi trebuie indicată. 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul exprimat în greutate minimă și maximă sau în diametrul minim și 

maxim; 
− numărul de unități (facultativ); 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru pepeni galbeni se recomandă păstrarea la 
temperatura de -1…-3 oC și umiditatea relativă a aerului  70-80 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   
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Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
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Anexa nr. 20 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU CASTRAVEȚI 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-15, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică se aplică castraveții din soiurile (cultivarii) Cucumis sativus L., care trebuie livrați 
proaspeți consumatorilor, cu excepția castraveților destinați prelucrării și a cornișonilor. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, castraveții 
trebuie să fie: 
− intacți; 
− sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− proaspeți ca aspect; 
− curați, practic, fără materii străine vizibile; 
− lipsiți practic de dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− fără gust amar (sub rezerva dispozițiilor speciale pentru categoria din capitolul „Toleranțe”); 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Castraveții trebuie să fie suficient dezvoltați, dar semințele lor trebuie să fie moi. 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
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5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 

Castraveții din această clasă trebuie să fie de calitate superioară. Aceștia trebuie 
să prezinte toate caracteristicile soiului. Aceștia trebuie: 
− să fie bine dezvoltați; 
− să fie bine formați și practic drepți (înălțimea maximă a arcului: 10 mm pe 

10 cm din lungimea castravetelui); 
− să fie fără defecte, inclusiv toate deformările și în special cele cauzate de 

formarea semințelor, cu excepția unor defecte foarte ușoare cu condiţia ca 
acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea şi 
prezentarea în ambalaj a acestora. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria „Extra” 

5 % din numărul castraveților care nu satisfac cerințele categoriei, dar care 
îndeplinesc cerințele pentru categoria I. În carul acestei toleranțe se permit  
maximum 0,5 % de produse care satisfac cerințele categoriei II. 

  

Categoria I 

Castraveții din această clasă trebuie să fie de bună calitate. Aceștia trebuie: 
− să fie dezvoltați suficient; 
− să fie destul de bine formați și practic drepți (înălțimea maximă a arcului: 

10 mm pe 10 cm din lungimea castravetelui). 
Se admit următoarele defecte: 

− o ușoară deformare, cu excepția celei cauzate de formarea semințelor; 
− un ușor defect de culoare, în special partea deschisă la culoare a 

castravetelui care a fost în contact cu solul în timpul creșterii; 
− defecte ușoare ale cojii; 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul castraveților care nu satisfac cerințele categoriei, dar care 
îndeplinesc cerințele pentru categoria II. În carul acestei toleranțe se permit  
maximum 1 % de produse care nu satisfac cerințele categoriei II sau cerințele 
minime de calitate sau produse afectate de degradare. 

 
 

 
 

Categoria II 

Această clasă cuprinde castraveții care nu pot fi încadrați în clasele superioare, 
dar care îndeplinesc cerințele minime menționate anterior. Cu toate acestea, 
castraveții pot avea următoarele defecte: 
− defecte de formă, altele decât dezvoltarea puternică a semințelor, ușor 

curbați (înălțimea maximă a arcului: 20 mm pe 10 cm din lungimea 
castravetelui); 

− defecte de culoare până la o treime din suprafață colorație (o colorație 
deschisă a cojii în locul în care fructul atinge solul în perioada de 
dezvoltare nu se consideră defect); 

− defecte ușoare ale cojii; 
− ușoare deteriorări cauzate de frecare și manipulare care nu afectează grav 

capacitatea de păstrare și aspectul. 
− se permit castraveți curbați, înălțimea maximă a arcului: ˃ 20 mm pe 10 

cm din lungimea castravetelui doar în cazul în care nu au decât defecte 
ușoare de colorit și nu au alte defecte sau deformări cu excepția curbării. 
În acest caz, ei trebuie ambalați separat. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul castraveților care nu satisfac nici cerințele categoriei, nici 
cerințele minime de calitate. În carul acestei toleranțe se permit  maximum 2 % 
de produse afectate de degradare sau au gust amar. 

  

6. CALIBRAREA –obligatorie pentru Categoria „Extra” și categoria I 

Calibrarea 

Calibrarea după greutate   
Greutatea celui mai ușor 

produs 
Diferența de greutate dintre 

produsele din același ambalaj   

≥ 400 g 150 g   
180-400g 100 g   

˂180 g uniformi după greutate   
__________________________________________________________________________________________ 
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Calibrarea după diametru și lungime 
Diferența dintre produsul cel mai lung și produsul cel mai scurt nu trebuie să 
depășească 5 cm. Cu toate acestea castraveții trebuie să fie aproape uniformi 
după diametru. 

  

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate categoriile: 10 % din numărul castraveților care nu îndeplinesc 
cerințele de calibru.    

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să conțină numai castraveți de 
aceeași origine, soi sau tip, calitate și calibru (dacă este necesar).   

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: − „Castraveți”, în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior; 
− „Castraveți curbați”, după caz   

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul exprimat în greutate minimă și maximă sau diametrul minim și 

diametrul maxim (dacă sunt calibrați); 
− numărul de unități (facultativ); 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru castraveți se recomandă păstrarea la 
temperatura de 6…10 oC și umiditatea relativă a aerului 92-95 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
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Anexa nr. 21 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU VINETE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-05, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare  se aplică pentru varietățile de pătlăgele vinete cultivate din Solanum melongena L. pentru a fi 
furnizate proaspete consumatorilor, fiind excluse pătlăgelele vinete pentru prelucrare industrială. 
În funcție de forma pătlăgelelor vinete, se face o distincție între: 
− pătlăgele vinete alungite; 
− pătlăgele vinete rotunde. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, pătlăgelele 
vinete trebuie să fie: 
− intacte; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curate, practic, fără materii străine vizibile; 
− lipsite practic de dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− proaspete ca aspect; 
− tari; 
− dezvoltate suficient, fără miez fibros sau lemnos și fără semințe prea dezvoltate; 
− cu caliciu și peduncul care pot prezenta ușoare deteriorări; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 
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4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 

Pătlăgelele vinete din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. 
Trebuie să prezinte caracteristicile soiului și/sau tipului comercial. Produsele 
trebuie să fie tari. Caliciul nu trebuie să fie deteriorat iar miezul trebuie să fie 
absolut sănătos. Nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor uşoare defecte 
superficiale, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, 
calitatea, păstrarea şi prezentarea în ambalaj a acestora 

  

Toleranțele pentru 
Categoria „Extra” 

5 % din numărul pătlăgelelor vinete care nu satisfac cerințele categoriei, dar 
care îndeplinesc cerințele pentru categoria I. În carul acestei toleranțe se permit  
maximum 0,5 % de produse care satisfac cerințele categoriei II. 

  

Categoria I 

Pătlăgelele vinete din această clasă trebuie să fie de calitate bună și să prezinte 
caracteristicile soiului respectiv. De asemenea, acestea trebuie să fie practic 
lipsite de arsuri solare. Totuși, pot avea următoarele defecte superficiale, cu 
condiția ca acestea să nu deterioreze aparența generală, calitatea, conservarea 
sau prezentarea produsului: 
− ușoare defecte de formă; 
− ușoare defecte de culoare, dar nu verzui în cazul soiurilor violete; 
− defecte ușoare ale cojii, inclusiv lovituri ușoare și/sau crăpături cu condiția 

că suprafața totală a lor nu depășește 3 cm2. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul produselor care nu satisfac cerințele categoriei, dar care 
îndeplinesc cerințele pentru categoria II.  
În carul acestei toleranțe se permit  maximum 1 % de produse care nu satisfac 
cerințele categoriei II sau cerințele minime de calitate sau produse afectate de 
degradare. 

 
 

 
 

Categoria II 

Această clasă cuprinde vinete care nu pot fi încadrați în clasele superioare, dar 
care îndeplinesc cerințele minime menționate anterior. Cu toate acestea, 
pătlăgelele vinete pot avea următoarele defecte: 
− defecte de formă; 
− defecte de culoare, dar nu verzui în cazul soiurilor violete; 
− defecte ușoare ale cojii, inclusiv lovituri ușoare și/sau crăpături cu condiția 

că suprafața totală a lor nu depășește 4 cm2. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul produselor care nu satisfac nici cerințele categoriei, nici 
cerințele minime de calitate. În carul acestei toleranțe se permit  maximum 2 % 
de produse afectate de degradare.  

  

6. CALIBRAREA – obligatorie pentru categoria Extra și Categoria I 
Calibrarea  după 
diametrul maxim în 
zona mediană pe axa 
longitudinală 

Diferența între pătlăgelele vinete cele mai mici și cele mai mari din același colet 
nu trebuie să depășească: 
− 20 mm pentru pătlăgelele vinete alungite; 
− 25 mm pentru pătlăgelele vinete rotunde. 

  

Calibrarea după 
greutate 

Diferența între pătlăgelele vinete cele mai mici și cele mai mari din același colet 
nu trebuie să depășească: 
− 10 g pentru pătlăgelele vinete cu greutatea 20-50 g; 
− 20 g pentru pătlăgelele vinete cu greutatea 50-100 g; 
− 75 g pentru pătlăgelele vinete cu greutatea 100-300 g; 
− 100 g pentru pătlăgelele vinete cu greutatea 300-500 g; 
− 250 g pentru pătlăgelele vinete cu greutatea mai mare 500 g. 

  

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate clasele (dacă sunt calibrate): 10 % din numărul  pătlăgelelor vinete 
care nu îndeplinesc cerințele de calibru.    
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7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să conțină numai pătlăgele 
vinete de aceeași origine, soi sau tip, calitate și calibru (dacă este necesar).   

Produsul poate fi ambalat ca un amestec de produse de soiuri diferite, cu 
condiţia ca acestea să aibă o calitate uniformă şi, pentru fiecare tip în cauză – un 
calibru uniform. Cu toate acestea, în cazul acestor amestecuri nu este necesară 
uniformitatea în mărime. 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
 

8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

− „Pătlăgele vinete” dacă conținutul nu este vizibil din exterior; 
− numele varietății (opțional); 
− amestec de „pătlăgele vinete” sau o denumire echivalentă, în cazul unui 

amestec de pătlăgele vinete de tipuri comerciale şi/sau culori diferite. Dacă 
produsele nu sânt vizibile din exterior, trebuie indicate tipurile comerciale 
şi/sau culorile prezente în ambalaj, precum şi cantitatea în cazul fiecăreia 
dintre acestea; 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul (dacă sunt calibrate) exprimat în greutate minimă și maximă sau 

diametrul minim și diametrul maxim (dacă sunt calibrați); 
− numărul de unități (facultativ); 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru pătlăgele vinete  se recomandă păstrarea la 
temperatura de 7…10 oC și umiditatea relativă a aerului 85-95 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și 
tipul defectelor constatate 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

  

__________________________________________________________________________________________ 
FORMULAR                   Cod:  FECV - 7.3                                Ediția 1/10.2020                                     Pag. 3/4 



 

PROCEDURA SPECIFICĂ 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR 

PROASPETE 

Cod: PS/SA-PV-02/01 
Ediția 1 
Revizia 0 
Ex. nr. 1 
Pagina 99 din 122 

 
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)            
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Anexa nr. 22 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU FRUCTELE BERRY (POMUȘOARE) 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-57, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru fructele „Berry” (pomușoare)  după condiţionare şi ambalare, destinate a fi vândute 
consumatorilor în stare proaspătă. Nu se aplică produselor destinate prelucrării industriale: 

− Zmeură (Rubus idaeus L.) 
− Mure (Rubus sect. Rubus) 
− Zmeură de Logan (Rubus loganobaccus L. H. Bailey) 
− Coacăze (albe, negre și roșii) (Ribes rubrum L., Ribes nigrum L.) 
− Agrișe (galbene, roșii și verzi)/ (Ribes uva-crispa L.) 
− Afine (Vaccinium myrtillus L., Vaccinium corymbosum L., Vaccinium formosum Andrews, Vaccinium angustifolium 

Aiton, Vaccinium virgatum Aiton) 
− Merisoare (Vaccinium vitis-idaea L., Vaccinium macrocarpon Aiton) 
− Răchițele (Vaccinium oxycoccos L.) 
− Mure galbene (Rubus chamaemorus L.) 

Hibrizi din genurile:  
− Zmeură de Boysen  (Rubus ursinus Cham. et Schltdl. × Rubus idaeus L.),  
−  Bace de Tay (Rubus sect. Rubus × Rubus idaeus L.), 
−  Fructe de tipul Jostaberries (Ribes nigrum L. ×  Ribes uva-crispa L.). 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

În toate categoriile, ţinând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele 
admise, fructele trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii 

pentru consum); 
− curate, practic fără materii străine vizibile; 
− cu un aspect proaspăt; 
− lipsite practic de dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi starea căpșunelor trebuie să le permită: 
− să fie rezistente la transport şi la manipulare;  
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 

Fructele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară și să prezinte 
caracteristicile soiului. 
Afinele trebuie să fie lipsite de conglomerări lipicioase și să fie practic acoperite 
de floarea lor ținând cont de caracteristicile soiului.  
Strugurii de coacăze roșii și albe trebuie să fie întregi, cei de coacăze negre se 
admit să nu fie întregi și cu boabe separate.  
Fructele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte mici alterări 
superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, 
calitatea, conservarea și prezentarea sa în ambalaj. 

  

Toleranțele pentru  
Categoria „Extra” 

5 % din numărul sau din greutatea fructelor nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar sunt conforme caracteristicilor pentru categoria I. În cadrul 
acestei toleranțe se permit cel mult 0,5 % în total produse care nu îndeplinesc 
nici cerințele categoriei II. 

  

Categoria I 

Fructele  trebuie să fie de calitate bună, să prezinte caracteristicile soiului.  
Afinele trebuie să fie practic lipsite de conglomerări lipicioase și să fie practic 
acoperite de floarea lor ținând cont de caracteristicile soiului. 
Strugurii de coacăze roșii și albe trebuie să fie aproape întregi, iar cei de 
coacăze negre se admite să nu fie întregi și cu boabe separate. 
Se admit unele defecte neînsemnate, cu condiția ca acestea să nu afecteze 
aspectul general al produsului, calitatea, conservarea și prezentarea în ambalaj: 
− scurgere de suc neînsemnată;   
− lovituri ușoare / neînsemnate. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul sau din greutatea fructelor nu corespund caracteristicilor 
categoriei, dar sunt conforme caracteristicilor pentru categoria II. În cadrul 
acestei toleranței nu mai mult de 2% în total pot fi produse care nu îndeplinesc 
nici cerințele categoriei II și nici cerințele minime sau ale produselor afectate de 
degradare. 

 
 

 
 

Categoria II 

Această categorie cuprinde fructele care nu pot fi încadrate în categoriile 
superioare, dar care corespund caracteristicilor minime definite anterior. 
Boabele de coacăze pot fi mai puțin uniforme în strugure. Se admit unele 
defecte neînsemnate, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
produsului, calitatea, conservarea și prezentarea în ambalaj: 
− scurgere de suc neînsemnată; 
− semne ușoare și timpurii ale mucegaiului în cazul agrișelor; 
− lovituri ușoare / neînsemnate. 
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Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din număr sau din greutatea fructelor nu corespund caracteristicilor 
categoriei date și nici cerințelor minime. În cadrul acestei toleranței 4 % din 
total pot fi produse afectate de degradare. 

  

6. CALIBRAREA - cerințele de calibrare pentru aceste fructe nu sunt stabilite. 

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să cuprindă numai fructe de 
aceeași origine, soi și calitate.   

Pentru categoria „Extra” și categoria I, fructele trebuie să fie deosebit de 
omogene și uniforme în ceea ce privește gradul de maturitate.   

Se permite ambalarea într-un colet a  unui amestec de fructe de pădure de specii 
diferite și/sau culori diferite cu condiţia ca acestea să aibă o calitate uniformă şi, 
pentru fiecare specie si culoare în cauză – aceeași origine. 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
 

8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

1. Denumirea fructelor (sau o denumire echivalentă în cazul în care 
conținutul coletului nu este vizibil din exterior):  

− Zmeură; 
− Mure; 
− Zmeură de Logan;  
− Coacăze (albe, negre și roșii);  
− Agrișe (galbene, roșii și verzi); 
− Afine;  
− Merișoare; 
− Răchițele;  
− Mure galbene;  
− Zmeură de Boysen;  
− Bace de Tay; 
− Fructe de tipul Jostaberries;  

�� 2.  Numele soiului (facultativ). 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional). 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− Categoria; 
− Fructe crescute spontan după caz.   

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru zmeură se recomandă păstrarea la 
temperatura de 0oC și umiditatea relativă a aerului 85-90%. 
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Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
 
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
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Anexa nr. 23 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU MORCOVI 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa 
expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-10, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru de morcovi derivate din Daucus carota L., furnizate consumatorului în stare 
proaspătă, morcovii destinați prelucrării industriale fiind excluși. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie şi de toleranţele admise, morcovii 
trebuie să fie: 
− intacți; 
− sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curați:  
− practic liberi de materii străine vizibile, în cazul în care sunt spălați; 
− practic fără murdărie și impurități în exces, în cazul în care nu sunt spălați; 
− lipsiți practic de dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− tari; 
− neramificați, fără rădăcini secundare; 
− nelemnoși; 
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− fără tendință de încolțire; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

Frunzele trebuie să fie egalate sau tăiate la partea superioară a morcovului fără deteriorarea rădăcinii. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 

Morcovii din această clasă trebuie să fie de calitate superioară și spălați. Trebuie 
să fie caracteristici soiului. Nu trebuie să aibă defecte, cu excepția unor defecte 
superficiale foarte mici, sub rezerva ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
produsului, calitatea, păstrarea calității și prezentarea în ambalaj. Rădăcinile 
trebuie să fie: 
− netede; 
− cu aspect proaspăt; 
− de formă regulată; 
− fără fisuri; 
− fără striviri și crăpături; 
− fără vătămări datorate înghețului. 
− fără vârfuri verzi sau violete/purpurii. 

În cazul prezenței frunzelor, ele trebuie să fi proaspete ca aspect.  

  

Toleranțele pentru 
Categoria „Extra” 

5 % din numărul produselor care nu satisfac cerințele categoriei, dar care 
îndeplinesc cerințele pentru categoria I. În carul acestei toleranțe se permit  
maximum 0,5 % de produse care satisfac cerințele categoriei II.  
Se permite și 5 % din greutatea morcovilor care au un ușor colorit verde sau 
violet/purpuriu la vârf. 

  

Categoria I 

Morcovii din această clasă trebuie să fie de bună calitate. acestea trebuie să 
prezinte caracteristicile soiului. 
− Rădăcinile trebuie să aibă un aspect proaspăt; 
− În cazul prezenței frunzelor, ele trebuie să fi proaspete ca aspect. 

Mici defecte admise  cu condiția de a nu afecta aspectul general al produsului, 
calitatea, păstrarea calității și prezentarea în ambalaj: 
− mici defecte de formă; 
− mici defecte de colorație; 
− mici crăpături vindecate; 
− mici crăpături sau fisuri datorate manipulării sau spălării. 

Se admit vârfurile verzi sau violete/purpurii: 
− ≤ 1 cm lungime pentru morcovii ≤ 10 cm lungime;  
− ≤ 2 cm pentru ceilalți morcovi. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul produselor care nu satisfac cerințele categoriei, dar care 
îndeplinesc cerințele pentru categoria II. În carul acestei toleranțe se permit  
maximum 1 % de produse care nu satisfac cerințele categoriei II sau cerințele 
minime de calitate sau produse afectate de degradare.  
În plus, se permite cel mult 10 % din greutatea morcovilor rupți și/sau a 
rădăcinilor fără vârf. 
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Categoria II 

Această clasă include morcovii care nu se califică pentru a fi incluși în clasele 
superioare, dar satisfac cerințele minime specificate anterior. Următoarele 
defecte pot fi admise sub rezerva ca morcovii să-și mențină calitățile esențiale, 
în ceea ce privește calitatea, păstrarea calității și prezentarea în ambalaj: 
− defecte de formă și colorație; 
− crăpături vindecate care nu afectează miezul; 
− crăpături sau fisuri datorate manipulării sau spălării; 

Se admit vârfurile verzi sau violete/purpurii: 
− ≤ 2 cm lungime pentru morcovii ≤ 10 cm lungime;  
− ≤ 3 cm pentru ceilalți morcovi. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul produselor care nu satisfac nici cerințele categoriei, nici 
cerințele minime de calitate. În carul acestei toleranțe se permit  maximum 2 % 
de produse afectate de degradare.  
În plus, se permite  cel mult 25 % din greutatea morcovilor rupți. 

  

6. CALIBRAREA  

Calibrarea  după 
diametrul maxim 

Varietatea Categoria Diametrul  
Diferența dintre produsul 
cel mai mare și cel mai mic 
din același ambalaj  

  
Morcovi timpurii și 
varietăți cu rădăcină 
mică 

Toate 10-40 mm - 

Morcovi din culturi 
principale și varietăți 
cu rădăcină mare 

„Extra” 20-45 mm ≤ 20 mm 
I ≥ 20 mm ≤ 30 mm 
II ≥ 20 mm - 

Calibrarea după 
greutate 

Varietatea Categoria Greutatea  
Diferența dintre produsul 
cel mai greu și cel mai ușor 
din același ambalaj 

  
Morcovi timpurii și 
varietăți cu rădăcină 
mică 

Toate 8-150 g - 

Morcovi din culturi 
principale și varietăți 
cu rădăcină mare 

„Extra” 50-200 g ≤150 g 
I 50-200 g ≤200 g 
II 50-200 g - 

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate clasele (dacă sunt calibrate): 10 % din numărul  produselor care nu 
îndeplinesc cerințele de calibru.    

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să conțină numai produse de 
aceeași origine, soi sau tip, calitate și calibru (dacă este necesar).   

Produsul poate fi ambalat ca un amestec de produse de soiuri diferite, cu 
condiţia ca acestea să aibă o calitate uniformă şi, pentru fiecare tip în cauză – un 
calibru uniform. Cu toate acestea, în cazul acestor amestecuri nu este necesară 
uniformitatea după mărime. 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
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8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

În cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior: 
−  „morcovi la legătură” sau „morcovi”; 
− „morcovi timpurii” sau „morcovi tardivi”; 
− amestec de „morcovi” sau o denumire echivalentă, în cazul unui amestec de 

morcovi de tipuri comerciale şi/sau culori diferite. Dacă produsele nu sânt 
vizibile din exterior, trebuie indicate tipurile comerciale şi/sau culorile 
prezente în ambalaj, precum şi cantitatea în cazul fiecăreia dintre acestea; 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul (dacă sunt calibrate) exprimat în greutate minimă și maximă sau 

diametrul minim și diametrul maxim (dacă sunt calibrați); 
− numărul de legături (pentru morcovii la legătură); 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru morcovi se recomandă păstrarea la 
temperatura de 0 oC și umiditatea relativă a aerului 90-95 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)       
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Anexa nr. 24 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU CEAPĂ 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa 
expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-25, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare  se aplică pentru ceapa din soiurile (cultivării) cultivate din Allium cepa L. furnizate consumatorilor în 
stare naturală, ceapa verde cu frunze întregi și ceapa pentru prelucrare industrială fiind excluse. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale pentru fiecare categorie și a toleranțelor permise, 
ceapa trebuie să fie: 
− intactă; 
− sănătoasă (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curată, practic fără străine vizibile; 
− fără daune produse de îngheț; 
− suficient de uscată pentru utilizarea prevăzută (în cazul cepei pentru depozitare, cel puțin primele 

două pelicule exterioare și tija trebuie să fie complet uscate); 
− fără tijă găunoasă sau dură; 
− lipsită practic de dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− fără muguri vizibili în exterior; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 
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4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria I 

Ceapa din această categorie trebuie să fie de calitate bună, caracteristică soiului. 
Bulbii trebuie să fie: 
− tari și compacți; 
− practic fără smocuri radiculare; totuși, pentru ceapa recoltată înaintea 

maturității complete, sunt permise smocurile radiculare. 
Următoarele defecte pot fi totuși permise, cu condiția ca acestea să nu afecteze 
aspectul general al produsului, calitatea, de conservare și prezentarea în 
ambalaj: 
− un mic defect de formă; 
− un mic defect de colorit; 
− pete deschise, cu condiția să nu acopere ≤1/5 din suprafața bulbului; 
− fisuri superficiale și absența unei părți din frunzele exterioare, cu condiția 

protejării pulpei. 
− transluciditate nesemnificativă care nu depășește adâncimea primei frunze 

cărnoase. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul produselor care nu satisfac cerințele categoriei, dar care 
îndeplinesc cerințele pentru categoria II. În carul acestei toleranțe se permit  
maximum 1 % de produse care nu satisfac cerințele categoriei II sau cerințele 
minime de calitate sau produse afectate de degradare.  
În plus, se permite cel mult 1% începuturi de muguri vizibili în exterior care nu 
trebuie sa depășească 1cm lungime. 

 
 

 
 

Categoria II 

Această categorie include ceapa care nu se califică pentru includerea în 
categoria I, dar satisface cerințele minime specificate anterior. Aceasta trebuie 
să fie suficient de tare.  
Următoarele defecte pot fi permise, cu condiția ca ceapa să își păstreze 
caracteristicile esențiale cu privire la calitate, calitatea de 

conservare și prezentare: 
− defecte de formă; 
− defecte de colorit; 
− pete care nu afectează ultima frunză uscată ce protejează pulpa, cu 

condiția să nu acopere mai mult de 1/2 din suprafața bulbului; 
− fisuri în frunzele exterioare și absența unei părți din frunzele exterioare de 

pe cel mult 1/3 din suprafața bulbului, cu condiția ca pulpa să nu fie 
deteriorată. 

− marcaje ușoare datorate dăunătorilor sau bolilor; 
− lovituri ușoare; 
− smocuri radiculare; 
− transluciditate nesemnificativă care nu depășește adâncimea primei frunze 

cărnoase. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul produselor care nu satisfac nici cerințele categoriei, nici 
cerințele minime de calitate. În carul acestei toleranțe se permit  maximum 2 % 
de produse moi sau afectate de degradare.  
În plus, se permite cel mult 10 % începuturi de muguri vizibili în exterior 
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6. CALIBRAREA  

Calibrarea  după 
diametrul maxim al 
secțiunii ecuatoriale 

Diametrul minim – 10 mm 

  
Diferența dintre produsul cel mai mic şi produsul cel mai mare din acelaşi colet 
Diferența 5 mm 10 mm 15mm 20 mm 30 mm 
Diametrul celei 
mai mici cepe 

≥10 mm 
-˂20mm 

≥15 mm -
˂25mm 

≥20 mm 
-˂40mm 

≥40 mm 
-˂70mm ≥70 mm  

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate clasele (dacă sunt calibrate): 10 % din numărul  produselor care nu 
îndeplinesc cerințele de calibru.    

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să conțină numai produse de 
aceeași origine, soi sau tip, calitate și calibru.   

Produsul poate fi ambalat ca un amestec de cepe de soiuri diferite, cu condiţia 
ca acestea să aibă o calitate uniformă şi, pentru fiecare tip în cauză – un calibru 
uniform. Cu toate acestea, în cazul acestor amestecuri nu este necesară 
uniformitatea după mărime. 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

În cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior: 
− „ceapă”, în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior; 
− amestec de „ceapă” sau o denumire echivalentă, în cazul unui amestec de 

ceapă de tipuri comerciale şi/sau culori diferite. Dacă produsele nu sânt 
vizibile din exterior, trebuie indicate tipurile comerciale şi/sau culorile 
prezente în ambalaj, precum şi cantitatea în cazul fiecăreia dintre acestea. 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional). 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul (dacă sunt calibrate) exprimat în diametrul minim și diametrul 

maxim. 
  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru ceapă se recomandă păstrarea la temperatura 
de -3 oC și umiditatea relativă a aerului 65-70 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   
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Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
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Anexa nr. 25 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU USTUROI 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-18, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare  se aplică soiurilor de usturoi (cultivari) cultivate din Allium sativum L., pentru a fi livrate 
consumatorului în stare proaspătă (înseamnă produs cu o tulpină „verde” și cu membrana exterioară a bulbului încă 
proaspătă), semiuscată (înseamnă produs cu tulpină și membrană exterioară a bulbului incomplet uscate.) sau uscată 
(înseamnă produs în care tulpina, membrana exterioară a bulbului și membrana care înconjoară fiecare cățel sunt complet 
uscate.), usturoiul verde cu frunze întregi și căței nedezvoltați și usturoiul destinat prelucrării industriale fiind exclus. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale pentru fiecare categorie și a toleranțelor permise, 
bulbii trebuie să fie: 
− intacți; 
− sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− curați, practic fără străine vizibile; 
− lipsiți practic de dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători; 
− tari; 
− fără daune produse de îngheț; 
− fără muguri vizibili în exterior; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 
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4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. CLASIFICAREA 

Categoria „Extra” 

Usturoiul din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Acesta 
trebuie să prezinte caracteristicile soiului și/sau ale tipului comercial. 

Bulbii trebuie să fie: 
− intacți; 
− cu formă regulată; 
− curățați în mod adecvat; 
− cățeii trebuie să fie compacți. 
− rădăcinile usturoiului uscat trebuie să fie tăiate la același nivel cu bulbul. 

Aceștia trebuie să fie fără defecte, cu excepția unor pete superficiale, cu condiția 
ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, conservării și 
prezentarea în colet. 

  

Toleranțele pentru 
„Extra” 

5 % din greutatea usturoiului care nu îndeplinește cerințele categoriei, dar 
corespunde celor din categoria I. în cadrul acestei toleranțe se permit nu mai 
mult de 0,5 % de produse care corespunde cerințelor categoriei II: 

  

Categoria I 

Usturoiul din această categorie trebuie să fie de calitate bună. Trebuie să 
prezinte caracteristicile soiului și/sau ale tipului comercial (1). 
Cățeii trebuie să fie rezonabil de compacți. 
Cu toate acestea, pot fi permise următoarele defecte ușoare, cu condiția ca 
acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, conservării și 
prezentarea în colet: 
− zgârieturi ușoare pe partea exterioară a bulbului; 
− defecte neînsemnate de forma. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria I 

10 % din numărul produselor care nu satisfac cerințele categoriei, dar care 
îndeplinesc cerințele pentru categoria II. În carul acestei toleranțe se permit  
maximum 1 % de produse care nu satisfac cerințele categoriei II sau cerințele 
minime de calitate sau produse afectate de degradare.  
in limitele acestei toleranțe se permite cel mult 1% începuturi de muguri vizibili 
în exterior. 
În plus se permite  maximum 25 % căței de usturoi cu pete vizibile pe partea 
exterioară a bulbului, cu condiția să nu depășească 1/4 din suprafața bulbului. 

 
 

 
 

Categoria II 

Această categorie cuprinde usturoiul care nu se califică pentru includerea în 
categoriile superioare, dar îndeplinește cerințele minime specificate anterior. 
Pot fi permise următoarele defecte, cu condiția ca usturoiul să-și păstreze 
caracteristicile esențiale cu privire la calitate, calitatea conservării și prezentare: 
− zgârieturi în partea exterioară sau lipsa părților din membrana exterioară a 

bulbului; 
− pete în partea exterioară a bulbilor, cu condiția să nu depășească 1/2 din 

suprafața bulbului; 
− leziuni închise; 
− contuzii ușoare; 
− formă neregulată; 
− cel mult trei căței lipsă. 

  

Toleranțele pentru 
Categoria II 

10 % din numărul produselor care nu satisfac nici cerințele categoriei, nici 
cerințele minime de calitate. În carul acestei toleranțe se permit  maximum 2 % 
de produse moi sau afectate de degradare.  
În plus, se permite cel mult 5 % începuturi de muguri vizibili în exterior 
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6. CALIBRAREA  

Calibrarea  după 
diametrul maxim al 
secțiunii ecuatoriale 

Calibrul este determinat de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale. 
Diametrul minim:  
− 45 mm pentru usturoiul clasificat în categoria „Extra” ; 
− 30 mm pentru usturoiul clasificat în categoriile I și II. 

Pentru usturoiul care se prezintă desfăcut — cu tulpinile tăiate — sau în 
legături, diferența de diametru între cel mai mic și cel mai mare bulb din același 
colet nu poate depăși: 
− 15 mm atunci când diametrul celui mai mic bulb este mai mic de 40 mm; 
− 20 mm atunci când diametrul celui mai mic bulb este de 40 mm sau mai 

mare. 

  

Toleranțele la 
calibrare 

Pentru toate clasele (dacă sunt calibrate): 10 % din numărul  produselor care nu 
îndeplinesc cerințele de calibru.    

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să conțină numai produse de 
aceeași origine, soi sau tip, calitate și calibru.   

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

În cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior: 
− „Usturoi proaspăt”, „Usturoi semiuscat” sau „Usturoi uscat” 
−  denumirea soiului sau a tipului comercial („Usturoi alb”, „Usturoi roz” etc.) 
−  „afumat” unde este cazul. 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional). 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− categoria; 
− calibrul exprimat în diametrul minim și diametrul maxim.   

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru usturoi se recomandă păstrarea la 
temperatura de -2 oC și umiditatea relativă a aerului 75-80 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)          
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Anexa nr. 26 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU CARTOFI 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
UNECE STANDARD FFV-52, Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare  se aplică pentru  cartofii timpurii sau cartofii tardivi din soiurile  cultivate din Solanum tuberosum L. 
și hibrizii săi, furnizate consumatorilor în stare proaspătă, cartofii pentru prelucrare industrială fiind excluși. 

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

Ținând seama de tolerantele admise, cartofii trebuie sa fie: 
− cu aspect normal caracteristic soiului corespunzător zonei de producție; 
− intacți; 
− sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză devin improprii pentru 

consum); 
− practic curați; 
− tari; 
− lipsiți de defecte externe sau interne care sa afecteze aspectul general al produsului, calitatea si 

prezentarea in ambalaj cum ar fi: 
− pete maronii rezultate din expunerea la căldură; 
− crăpături (inclusiv crăpături de creștere), tăieturi, urme de mușcături, lovituri  sau  
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− asperități (numai pentru soiurile a căror coaja nu este aspra) mai mari de 4 mm adâncime; 
− înverzire (culoarea verde deschis care nu depășește 1/8 din suprafața si care poate fi 

îndepărtata prin cojire normala nu constituie defect); 
− defecte semnificative de formă; 
− pete sub coaja de culoare gri-albastru sau negre care depășesc 5 mm adâncime; 
− pătare ruginie, găuri sau inimi negre sau alte defecte interne; 
− atacul de râie comuna și râie făinoasă sa nu fie adânc de 2 mm sau mai mult în cazul 

cartofilor tardivi; 
− petele de râie comuna - superficiale nu trebuie sa depășească mai mult de 1/4 din 

suprafața cartofului; 
− vătămări datorate înghețului; 

− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

În cazul cartofilor timpurii absența parțială a cojii nu este considerată defect. 
În cazul cartofilor tardivi coaja trebuie să fie bine formată și să acopere întreaga suprafață a tuberculul. 
Pentru cartofii timpurii nu este permisă încolțirea. 
Cartofii tardivi trebuie să fie practic neîncolțiți, colții nu pot depăși 3 mm. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare; 
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 

  

5. TOLERANȚE LA CERINȚELE MIMIME DE CALITATE   
1. Se admite prezența tuberculilor care nu îndeplinesc cerințele minime de calitate: 
− 4 %  din masă totală pentru cartofii timpurii; 
− 6 %  din masă totală pentru cartofii tardivi; 

În cadrul acestei toleranțe se permite maximum 1 % din masă, cartofi afectați de putregai uscat sau umed; 
2.  În plus, se admit: 
−  1 % din masă, impurități pentru cartofii timpurii; 
− 2 % din masă impurități pentru cartofii tardivi. Dintre care maximum 1 % constituie pământ aderent. 

  

6. CALIBRAREA  

Calibrarea  după 
mărime (nu este 
obligatorie) 

Mărimea tuberculului se determina cu o sita cu ochiuri pătrate. 
1. Mărimea minimă încât sa nu treacă printr-un ochi de sita pătrat de: 
− 28×28 mm pentru cartofii timpurii; 
− 35×35 mm pentru cartofii tardivi; 
− 30×30 mm pentru cartofii tardivi de formă alungită; 

2. Mărimea maximă încât sa treacă printr-un ochi de sita pătrat de 80×80 mm 
și 75×75 mm pentru cartofii de formă alungită; 

3. Se permit  cartofi timpurii și tardivi care depășesc dimensiunea maximă, 
dacă diferența maximă între tuberculul cel mai mic și tuberculul cel mai 
mare să nu depășească 30 mm și să fie comercializate sub o denumire 
specifică. 

4. Tuberculii cu dimensiuni cuprinse între 18 mm și 35 mm pot fi 
comercializați sub denumirea „mijlocii” sau un alt nume echivalent. 

5. Calibrarea după mărime nu este obligatorie. Cu toate acestea, în cazul 
coletelor până la 5 kg, diferența maximă tuberculul cel mai mic și 
tuberculul cel mai mare să nu depășească 30 mm. 

  

Toleranțele la 
calibrare  

Se permite 10 % din numărul  produselor care nu îndeplinesc cerințele de 
calibru.   
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7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen (să conțină numai cartofi 
timpurii sau tardivi), de aceeași origine, soi sau tip, calitate, culoare (cojii și a 
miezului) și calibru (dacă sunt calibrați). 

  

Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului și să asigure o aerisire adecvată.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   

8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: 

În cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior: 
− „cartofi timpurii”, „cartofi noi” sau o denumire echivalentă sau „cartofi” în 

cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior; 
− denumirea soiului; 
− denumirea specială sau denumirea comercială pentru cartofii tardivi care nu 

respecta cerințele fata de dimensiunea maxima, daca este cazul; 
− „mijlocii” sau o denumire echivalenta, daca este cazul. 

  

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional). 
  

Caracteristicile 
comerciale 

− dimensiunea (daca au fost calibrați), indicând mărimea minima urmata de 
cuvintele „si mai mari”, sau mărimile minime si maxime; 

− mențiuni opționale: culoarea miezului (de exemplu, galben sau alb), 
culoarea cojii, forma tuberculului (rotund sau lung) si tipul alimentar (de 
exemplu, făinos sau tare). 

  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   

Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate. Pentru cartofi se recomandă păstrarea la 
temperatura de 4…5 oC și umiditatea relativă a aerului 90-95 %. 

  

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

 
Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
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Anexa nr. 27 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

MD-2009, mun. Chișinău, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 63, Tel/fax: +373 (22) 29-47-30 
E-mail: info@ansa.gov.md;  www.ansa.gov.md 

 

 

DIRECȚIA  TERITORIALĂ PENTRU 
SIGURANȚA ALIMENTELOR 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE nr. _____din______________ 

A CONFORMITĂȚII PENTRU FRUCTELE ŞI LEGUMELE PROASPETE CARE NU AU CERINŢE 

SPECIFICE DE COMERCIALIZARE 

Denumirea agentului economic (comerciant): 
Sediul: 
Locul de desfășurare a controlului/adresa: 
Identificarea lotului/expediției: 
Denumirea producătorului/ambalatorului_________________________________ 
Adresa producătorului/ambalatorului_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Țara de origine______________________________________________________ 
Denumirea soiului___________________________________________________ 
Categoria produsului (atribuită de comerciant) _____________________________ 
Mărimea lotului_____________________________________________________ 
Tipul ambalajelor____________________________________________________ 
Starea ambalajelor___________________________________________________ 
Denumirea/adresa expeditorului_________________________________________ 
 

Informații despre prelevare/control 
Ora prelevării probelor______________ 
Temperatura în locul de 
prelevare/depozitare________________ 
Cantitatea probei prelevate: 
Proba globală_____________________ 
Proba redusă______________________ 
Baza legală de prelevare probelor 
______________________________ 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 
1. REFERINȚA LEGALĂ 
Hotărârea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 (Capitolul III), Lege nr. 279 /2017,  Hotărârea Guvernului nr. 1279/2008. 
2.  DOMENIUL DE APLICARE 
Această fișă de evaluare se aplică pentru fructele şi legumele proaspete care nu au cerinţe specifice de comercializare, destinate 
a fi vândute consumatorilor în stare proaspătă. Nu se aplică produselor destinate prelucrării industriale.   

3. CERINȚE MINIME DE CALITATE Conformitatea  
Da Nu 

În limita toleranţelor admise, produsele trebuie să fie: 
− întregi; 
− sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări, din cauza cărora devin improprii 

pentru consum); 
− curate, practic fără materii străine vizibile; 
− fără dăunători; 
− fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa; 
− fără umezeală externă anormală; 
− fără miros şi/sau gust străin. 

  

4. DEZVOLTAREA ȘI STAREA DE MATURITATE 
Dezvoltarea şi stadiul de maturitate al fructelor si legumelor trebuie să fie de aşa natură încât să le permită: 
− să reziste la transport şi manipulare;  
− să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
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− Produsele trebuie să fie suficient de dezvoltate, dar nu prea dezvoltate, fructele trebuie să fie 

satisfăcător de coapte, dar nu trebuie să fie prea coapte. Dezvoltarea produselor şi stadiul lor de 
maturitate trebuie să le permită continuarea procesului de coacere şi atingerea unui grad de coacere 
satisfăcător. 

  

5. TOLERANȚELE 
Prezenţa în fiecare lot a produselor care nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate este permisă în limita 
unei toleranţe de 10% din numărul sau greutatea produselor, cu excepţia fructelor atinse de putregai sau cu 
alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum. În cadrul acestei toleranţe, proporţia produselor 
alterate trebuie să fie de maximum 2% din total. 

  

7. PREZENTAREA 

Uniformitatea 

Produsele să fie omogene în ceea ce priveşte calitatea   
Ambalajul să fie etichetat corespunzător   
Amestecul să nu fie de natură să inducă în eroare cumpărătorul privind calitatea 
produselor.   

Ambalarea 

Produsele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a 
produsului.   

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o 
calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului.    

Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sânt dezlipite, trebuie 
să nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă.   

Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin.   
8. MARCAJUL trebuie să fie lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior, în litere grupate pe aceeaşi parte 

Identificare 
Producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vânzător poate fi indicată în 
strictă legătură cu referinţa „Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă.  

  

Natura produsului: − Denumirea produsului; 
− Numele soiului (opțional).   

Originea produsului: 
− ţara de origine; 
− regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
  

Marcajul de control 
oficial Opțional   

Cantitatea netă Cantitatea netă exprimată în unităţi de masă (grame, kilograme).   
Condiţiile speciale de 
păstrare 

În cazurile în care produsele alimentare necesită condiţii speciale de păstrare 
aceste condiţii sânt indicate.    

Menţiune privind 
identificarea lotului 

Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii pe etichetă.   

Mențiuni suplimentare privind rezultatele evaluării conformității produselor, inclusiv numărul și tipul defectelor 
constatate 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________ 
CATEGORIA DE CALITATE (calibrul-după caz) conferită în urma evaluării conformității__________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Inspectorii responsabili:                                 
______________________________________________                                                                      _________________ 
                        (numele, prenumele, funcția)                                                   L.Ș.                                                                            (semnătura)                                                         
______________________________________________                                                                        _________________ 
                   (numele, prenumele, funcția)                                                    L.Ș.                                                                          (semnătura)                                                         
Reprezentantul agentului economic 
______________________________________________                                                                        _________________ 
                         (numele, prenumele, funcția)                                                  L.Ș.                                                            (semnătura)             
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	10. Determinarea conţinutului total de substanţe solubile sau zahăr (TSS) cu ajutorul refractometrului. Conținutul de substanțe uscate solubile este un parametru de calitate important, care influențează în mod special gustul fructelor. În timpul formă...
	Eşantionarea. Pentru a evalua lotul selectat pentru inspecţie, se prelevează o probă de cel puţin 10 fructe sau legume alese la întâmplare din proba redusă. În cazul fructelor mici, ambalate în ambalaje de desfacere (de exemplu, căpşuni, cireşe, vişin...
	Pregătirea eşantionului. Este important ca proba sucului utilizat pentru măsurarea substanţelor solubile în apă să fie extrasă într-un mod uniform şi se i-a în considerare diferenţele naturale în distribuţia de substanţe solubile în fructe, pentru spe...
	Măsurare. Pregătirea aparatului pentru măsurări constă în următoarele: Pe prisma inferioară a refractometrului se pun două picături de apă distilată, se acoperă cu cealaltă prismă. Se deplasează ocularul până la suprapunerea reperului cu linia de sepa...
	După calibrarea aparatului, un număr egal de picături din sucul de fructe sunt amplasate pe placa prismei refractometrului. Măsurarea pe scara prismei se observă pe zecimală. După fiecare măsurare, placa prismei trebuie curăţită cu apă (distilată) şi ...
	Rezultate. Este important ca să fie înregistrate toate rezultatele, cu o exactitate de până la zecimale, precum şi toate detaliile referitoare la metoda, varietatea, stadiul de maturitate şi gradul de coacere a produselor testate. Fiecare măsurare a f...
	Măsurarea. Fructul se ține ferm cu o mână, aşezat pe o suprafaţă rigidă, cum ar fi pe masă sau pe farfurie. Penetrometrul se aduce la zero. Se pune capătul pistonului pe pulpă, în zona decojită a fructului. Se aplică o presiune constantă descendentă p...
	Rezultatele. Se înregistrează rezultatele cu o exactitate de până la zecimi, precum şi toate detaliile referitoare la dimensiunea pistonului, scara de măsurare, varietatea, stadiul de maturitate şi gradul de coacere a fructelor testate. Pentru cele do...
	În cazul în care valorile medii a 3 sau mai multe din cele 10 fructe sunt de cel puţin cu 10 % mai sus decât limita specificată în cerinţele de comercializare, trebuie prelevat încă un eşantion şi comparat cu alte fructe din eşantionul redus sau dintr...
	12. Determinarea conţinutului de suc. Conținutul de suc este un parametru esenţial pentru a determina calitatea diferitor fructe, în special pentru citrice.
	Prelevarea de probe. Pentru a evalua lotul selectat pentru inspecţie, se prelevează un eşantion de cel puţin 2 kg de fructe de fiecare mărime în mod aleatoriu din eşantionul redus. Cu toate acestea, fructele trebuie să fie lipsite de defecte, cum ar f...
	Pregătirea eşantionului. Fructele se taie în jumătate transversal, şi se stoarce sucul la fiecare jumătate cu un  storcător de fructe. Sucul extras, este apoi filtrat în paharul gradat prin pânză, filtru fin sau sită.
	Măsurare. Se determină masa totală (cu precizia de 1 g) a fructelor, paharului gradat, sucului extras.
	Conținutul se suc se calculează după cum urmează:
	𝐂𝐨𝐧ț𝐢𝐧𝐮𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐜=,𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐡𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐜𝐮 𝐬𝐮𝐜−𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐡𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐠𝐨𝐥-𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐚 𝐚 𝐟𝐫𝐮𝐜𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫.×𝟏𝟎𝟎%

