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0203 

Carne de porcine proaspătă, refrigerată sau 

congelată 

BR, 

DE,NL,CA,UA,RO,

PL,HU,RU, BE,VN 

Salmonella 

555 

40 

Nr.de colonii aerobe 10 

Enterobacteriaceae 10 

R.  de sulfadiazine 10 

Nitrofuran 10 

R.de doxicyclyne 10 

R.de levamisole 10 

R. de sulfadimethoxine 10 

Nitrofurazone 10 

 Metale grele 10 

0206 

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, 

caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspete, 

refrigerate sau congelate. Carne de vita poaspata 

si congelata 

BR, PL, UA, RO, 

IN, BE, NL, DE, RU 

Salmonella 

195 

15 

 Nitrofurazone 10 

R. de nitrofuran 10 

Metale grele 10 

0207 

Carne și organe comestibile ale 

păsărilor(galinacee, rațe, gîște, curcani și bibilici 

din specii domestice) proaspete, refrigerate sau 

congelate 

BR, BE, RO, HU, 

UA, SUA, PL, DE, 

RU 

Salmonella 

1715 

50 

 E.coli 25 

R. de clopidol 25 

R. de tetracycline 25 

R. de doxicyclyne 25 

Metale grele 25 



0208 
Altă carne și organe comestibile, proaspete, 

refrigerate sau congelate 
Toate tările 

Salmonella 

9 

5 

Antibiotice 3 

0209 

Slănină fără carne slabă, grăsime de porc și de 

pasăre, netopită nici altfel extrasă, proaspătă, 

refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, 

uscată sau afumată 

 RU, RO, UA, BY Radioactivitatea 21 5 

0210 

Carne și organe comestibile, sărate sau în 

saramură, uscate sau afumate; făină și pudră 

comestibilă de carne sau de organe 

IT, PL, RO, IN, ES 

Listeria monocytogenes 

77 

10 

Reziduuri de 

entrofloxacin 
10 

metale grele 10 

0302/ 

0303/ 

0304 

Pește proaspăt sau refrigerat;                                                                                                                 

Pește congelat;                                                                                                                                                   

File de pește și carne de pește (chiar tocată), 

proaspătă, refrigerată sau congelată (mare/ocean) 

Toate tările 

Metale grele 

2431 

30 

R. dioxine  10 

0302/ 

0303/ 

0304 

 

 

Pește proaspăt sau refrigerat;                                                                                                                  

Pește congelat;                                                                                                                                                   

File de pește și carne de pește (chiar tocată), 

proaspătă, refrigerată sau congelată 

Toate tările 

Histamine 

2431 

20 

Antibiotice 20 

Reziduuri de substanțe 

chimice 
20 

0305 

Pește uscat, sărat sau în saramură, pește afumat, 

fiert sau nefiert, înainte sau in timpul afumării, 

făinuri, pudre și pelete de pește pentru consum 

uman  

Toate tările 

Reziduuri de 

Benzo(a)pyren 

342 

10 

 Listeria monocytogenes  10 

Hidrocarburi policiclice 10 

Staphylococus aureus 10 

Nr. de colonii aerobe 10 



0306/ 

0307 

Crustacee, în cochilie sau nu, vii, proaspete 

refrigerate, congelate,  uscate, sărate, sau în 

saramură; crustacee în cochilie, gătite prin 

fierbere în apă sau în vapori de apa, chiar 

refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în 

saramură; făinuri, pudre și pelete de crustacee 

pentru consum uman.       

Moluște, în cochilie sau nu, vii, proaspete, 

refrigerate, congelate, uscate, sărate sau in 

saramură; nevertebrate acvatice, altele decît 

crustacee și moluște, vii, proaspete, refrigerate, 

congelate, uscate, sarate sau în saramură; făinuri, 

pudre și pelete de nevertebrate acvatice, altele 

decît crustacee, pentru consum uman 

(ocean/mare) 
CN, DK, EE, RU, 

EC, AR, BD 

Iradiere neautorizata 

239 

10 

Metale grele 10 

0306/ 

0307 

Crustacee, în cochilie sau nu, vii, proaspete 

refrigerate, congelate,  uscate, sărate, sau în 

saramură; crustacee în cochilie, gătite prin 

fierbere în apă sau în vapori de apa, chiar 

refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în 

saramură; făinuri, pudre și pelete de crustacee 

pentru consum uman.       

Moluște, în cochilie sau nu, vii, proaspete, 

refrigerate, congelate, uscate, sărate sau in 

saramură; nevertebrate acvatice, altele decît 

crustacee și moluște, vii, proaspete, refrigerate, 

congelate, uscate, sarate sau în saramură; făinuri, 

pudre și pelete de nevertebrate acvatice, altele 

decît crustacee, pentru consum uman 

E. coli 10 

 Reziduuri de antibiotice 10 



0401/ 

0402 

Lapte și smîntînă, neconcentrate, fără adaos de 

zahăr sau alți îndulcitori (edulcoranți);                                                                                                                                      

Lapte și smîntînă din lapte, concentrate sau cu 

adaos de zahăr sau alți îndulcitori (edulcoranți) 

UA, AU, BY, LT, 

RU, RO, PL, DE, 

AT, BE, CZ 

Aflatoxine 

1451 

10 

Metale grele 10 

Reziduuri antibiotice 10 

0403/ 

0404/ 

0405 

Lapte acru, lapte prins și smîntînă iaurt, chefir și 

alte sorturi de lapte și smîntînă fermentate sau 

acidulate, chiar concentrate, chiar cu adaos de 

zahăr sau alți îndulcitori (edulcoranți, sau 

aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau 

cacao;  Zer, chiar concentrat sau cu adaos de 

zahăr ori de alți îndulcitori (edulcoranți); produse 

din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de 

zahăr sau alți îndulcitori (edulcoranți), 

nedenumite și necuprinse în altă parte;                                                                                                  

Unt și alte substanțe grase provenite din lapte; 

Paste lactate pentru tartine 

UA, AU, BY, LT, 

RU, RO, PL, DE, 

AT, BE, CZ, FR, 

NL, SUA 

Salmonella 

2095 

30 

Listeria monocytogenes 30 

Metale grele 30 

Reziduuri antibiotice 30 

0406 Brînzeturi și cașuri 

DE, BG, UA, NL, 

BY, IT, FR, PL, 

RO, RU, FI, LV, 

DK 

Salmonella 

2544 

50 

Listeria monocytogenes 50 

Bacterii coliforme 50 

0408 

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou 

proaspete, uscate,  preparate prin fierbere în apă 

sau în vapori de apă, mulate, congelate sau altfel 

conservate, chiar cu adaos de zahăr sau 

îndulcitori 

RU, UA, RO Salmonella 12 5 



0504 

Intestine, vezici și stomacuri de animale (altele 

decît de pești), întregi sau părti din acestea, 

proaspete, refrigerate sau congelate, sărate, în 

saramură, uscate sau afumate 

PL, UA Radioactivitatea 42 5 

1516/ 

1517 

Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetală 

și fractiunea acestora, hidrogenate parțial sau 

total, interesterificate, reesterificate sau 

elaidinizate, chiar rafinate dar nepreparate altfel,                                                                                                                             

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare 

din grasimi sau din uleiuri de origine animală sau 

vegetală sau din fractiuni ale diferitor grasimi sau 

uleiuri din prezentul capitol 

DE, IN, MY, FR, 

IT, RO, UA, SE, 

SUA, RU, BY, BE, 

DK, PL 

Salmonella 

1063 

10 

Listeria monocytogenes 10 

Metale grele 10 

1601 

Cîrnați, cîrnăciori și produse similare, din carne, 

organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de 

aceste produse 

RO, DE, PL, UA, 

RU, BY, PL, IT 

Prezenta ADN strain  

151 

20 

Salmonella 20 

Listeria monocytogenes 20 

E119 20 

E124 20 

E129 20 

Metale grele 20 

1602 

Alte preparate sau conserve din carne, organe sau 

sînge  DE, PL, AT, HU, 

RO, UA, RU, SUA 

Salmonella 
739 

10 

 
Metale grele 10 

1604 
Preparate sau conserve de peste; icre (caviar) și 

înlocuitori preparați din icre de pește 

TH, IT, LV, RU, 

UA, EE, BY, CN, 

FR, LT 

Histamine 1245 50 

1604 
Preparate sau conserve de peste; icre (caviar) și 

înlocuitori preparați din icre de pește 

TH, IT, LV, RU, 

UA, EE, BY, CN, 

FR, LT 

Metale grele 1245 15 



1902 

Aluat alimentar, chiar fiert, umplut (cu carne sau 

alte substanțe) sau altfel preparat, ca de exemplu: 

spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, 

ravioli, caneloni; cușcuș chiar preparat 

PL, NL, IT, RU, 

TR, UA, RO, BY 

Salmonella 

793 

15 

E.coli 10 

metale grele 10 

2103 

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; 

condimente şi produse de asezonare, amestecate; 

făină şi pudră de muștar și muștar preparat. 

 (Se vor preleva probe pentru maioneza-cod 2103 

90 900). 

RU, UA, DE, IT, 

RO, AT, SK 
Salmonella 2439 10 

2105 
Înghețată și alte produse similare sub formă de 

înghețată, comestibile cu sau fără cacao 

UA, BY, RO, RU, 

DE, FR, KZ, TR 
Salmonella 222 10 

 

 

 

 

 

Șef  Direcție                                                                                                                      Aliona VASILICA 

 

 

 

 

Ex. Elena Gorneț 

Tel:/0-22/29-47-25 (114) 

tel://0-22/29-47-25



	Ordin 17 anexa
	Plan de prelevare 2016



