
Proceduri la frontieră 

Pe domeniul sanitar-veterinar 

Importul, tranzitul şi exportul mărfurilor 
supuse controlului sanitar-veterinar de  stat 

 
    (1) Supravegherea sanitar-veterinară a mărfurilor supuse controlului sanitar-
veterinar de stat aflate în regim de import, tranzit sau export se efectuează la 
posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale. 
 
    (2) Agenţia elaborează cerinţele sanitar-veterinare privind organizarea şi 
funcţionarea posturilor de control sanitar-veterinar al mărfurilor supuse controlului 
sanitar-veterinar de stat, de asemenea, procedura şi durata de efectuare a 
inspecţiilor şi controalelor. 
 
    (3) Posturile de control sanitar-veterinar al mărfurilor supuse controlului sanitar-
veterinar de stat aflate în regim de import, tranzit sau export activează în 
interacţiune cu alte servicii, locul amplasării lor fiind stabilit de Guvern. 

 
    Carantina profilactică 

 
 Animalele provenite din import se supun, în mod obligatoriu, carantinei 
profilactice pe o perioadă de maximum 30 de zile, în locuri izolate şi special 
amenajate, autorizate de subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor, 
care permit introducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea 
îndeplinirii cerinţelor sanitar-veterinare specifice. 

 
    Obligaţiile suplimentare ale Agenţiei 

 
    (1) Dacă în procesul vămuirii medicul veterinar oficial depistează boli 
transmisibile la animale sau există suspiciunea acestora ori un risc de altă natură ce 
poate pune în pericol sănătatea animalelor, sănătatea publică veterinară, protecţia 
animalelor, protecţia mediului şi siguranţa produselor de origine animală, întregul 
lot al mărfii supuse controlului sanitar-veterinar de stat se returnează către ţara de 
origine, iar dacă această măsură nu este posibilă, Agenţia, în comun cu organele 
vamale, dispune distrugerea lotului, sacrificarea forţată a animalelor şi prelucrarea 
ulterioară sau tratamentul imediat al acestora, precum şi al obiectelor şi 
materialelor aferente. 
 
    (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), Agenţia notifică măsurile dispuse autorităţii 
sanitar-veterinare centrale din ţara exportatoare. 
 
 



 
    Intrarea şi ieşirea mărfurilor 

 
    Organele vamale nu trebuie să permită intrarea (sub formă de tranzit sau de 
import) sau ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova (sub formă de export sau de 
tranzit) a mijloacelor ce transportă animale vii, material germinativ, produse şi 
subproduse de origine animală supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar 
dacă acestea nu au primit avizul de liberă trecere din partea medicului veterinar 
oficial de la postul respectiv de control sanitar-veterinar organizat în cadrul 
postului vamal. Pentru a primi avizul menţionat, agenţii economici depun 
următoarele documente: 
 
    a) certificatul sanitar-veterinar; 
    b) certificatul de origine; 
    c) după caz, certificatul de calitate; 
    d) avizul sanitar-veterinar eliberat de Agenţie. 

 
    Eliberarea avizelor sanitar-veterinare 

     de import, export sau transit 
 
    (1) Agenţia, în funcţie de situaţia epizootică a ţării exportatoare şi în 
conformitate cu prevederile legale, eliberează avizul sanitar-veterinar de import, 
export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat ale 
agenţilor economici solicitanţi. 
 
    (2) Pentru obţinerea avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit, 
agenţii economici vor depune la Agenţie următoarele seturi de documente (în copii 
şi în original): 
    a) pentru importul de animale de producere/reproducere sau destinate abatajului: 
    – cererea-tip al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; 
    – copia de pe certificatul de înregistrare de stat a unităţii; 
    b) pentru importul de produse alimentare de origine animală şi de subproduse de 
origine animală: 
    – cererea-tip al cărei model este prezentat în anexa nr. 2; 
    – copia de pe raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat din ţara de 
origine, care indică compoziţia, indicii fizico-chimici şi microbiologici pentru 
fiecare sortiment de produs, conform înregistrării produsului în ţara de origine; 
    – copia de pe contractul de vînzare-cumpărare; 
    c) pentru importul de material germinativ, de ouă de incubaţie: 
    – cererea-tip al cărei model este prezentat în anexa nr. 2; 
    – copia de pe raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat din ţara de 
origine, care indică compoziţia, indicii fizico-chimici şi microbiologici pentru 
fiecare sortiment de produs, conform standardelor din ţara de origine; 
    d) pentru importul de furaje, materie primă furajeră, hrană pentru animale de 
companie şi animale exotice, lapte-praf furajer, momeală de pescuit, bumbac, de 



alte produse şi materii care pot influenţa starea sănătăţii animalelor şi sănătatea 
publică: 
    – cererea-tip al cărei model este prezentat în anexa nr. 2; 
    – raportul de încercări ale produsului, din ţara de origine, după caz, în care se va 
indica originea şi compoziţia proteinei, specia de la care provine proteina, indicii 
fizico-chimici, microbiologici şi toxicologici; 
    e) pentru exportul animalelor de producere/reproducere sau destinate abatajului: 
    – cererea-tip al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; 
    f) pentru exportul de produse şi subproduse de origine animală: 
    – cererea-tip al cărei model este prezentat în anexa nr. 2; 
    g) pentru exportul de material germinativ, de ouă de incubaţie: 
    – cererea-tip al cărei model este prezentat în anexa nr. 2; 
    – copia de pe raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat conform 
cerinţelor legislaţiei în vigoare; 
    h) pentru exportul de furaje, materie primă furajeră, hrană pentru animale de 
companie şi animale exotice, lapte-praf furajer, momeală de pescuit, bumbac, de 
alte produse şi materii care pot influenţa starea sănătăţii animalelor şi sănătatea 
publică: 
    – cererea-tip al cărei model este prezentat în anexa nr. 2; 
    – copia de pe raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat conform 
cerinţelor legislaţiei în vigoare; 
    i) pentru efectuarea operaţiunilor de tranzit al încărcăturilor supuse controlului 
sanitar-veterinar: 
    – cererea prin care se solicită tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-
veterinar, cu precizarea ţării de origine şi a ţării de destinaţie, a sortimentului de 
produse, a cantităţii, precum şi a punctelor de trecere a frontierei la intrarea şi la 
ieşirea din ţară şi în cazul în care produsele staţionează temporar pe teritoriul ţării; 
    – copia de pe certificatul veterinar, semnat de către medicul veterinar oficial al 
ţării de origine, perfectat în limba ţării-exportatoare şi/sau în limba de stat; 
    – planul de rută, aprobat de autoritatea sanitar-veterinară din ţara de origine a 
animalelor; 
    j) pentru efectuarea operaţiunilor de import/export cu produse biologice şi 
produse farmaceutice de uz veterinar: 
    – cererea-tip al cărei model este prezentat în anexa nr. 3; 
    – copia de pe certificatul de înregistrare de stat a unităţii; 
    – copia de pe certificatul de înregistrare a produsului biologic sau a produselor 
farmaceutice de uz veterinar în Republica Moldova; 
    – copia de pe licenţa de activitate. 
    (3) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (2) nu se admite. 
    (4) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (2), 
refuzul primirii setului de documente se face la momentul depunerii cererii. 
    (5) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (2), 
originalele se restituie solicitantului. 
    (6) Dovada achitării plăţii pentru avizul sanitar-veterinar se face în momentul 
eliberării avizului. 



    (7) La eliberarea avizelor sanitar-veterinare, funcţionarii publici ai Agenţiei 
verifică, în mod obligatoriu, veridicitatea pachetului de acte necesare pentru 
efectuarea importului, exportului sau tranzitului de mărfuri supuse controlului 
sanitar-veterinar de stat, inclusiv situaţia epizootică a ţării de provenienţă a 
acestora şi a ţării din care urmează să se efectueze importul, eliberînd ulterior 
agentului economic avizul sanitar-veterinar de import, de export sau de tranzit 
pentru fiecare lot separat în termen de o zi de la data depunerii cererii. 
    (8) În cazul în care după expirarea termenului specificat la alin. (7) nu este dat 
niciun răspuns, avizul se consideră eliberat în conformitate cu procedura aprobării 
tacite, reglementată de Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile 
de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi de Legea nr. 160 din 22 
iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. 
    (9) Termenul de valabilitate al avizului sanitar-veterinar de import/export 
constituie 20 de zile, iar de tranzit – 8 zile de la data eliberării, prelungirea lui fiind 
interzisă. 
 

                                                                                                                                                                 Anexa nr.1 
  

CERERE-TIP  
pentru efectuarea operaţiunilor de import/ export/ tranzit cu animale  

de producere/reproducere sau destinate abatajului 
  

UNITATEA COMERCIALĂ ____________________________________________________________________________ 
Sediul ____________________________________________________________________________________________ 

(strada, numărul, localitatea, raionul/municipiul, telefon, fax) 
Numărul de înregistrare în registrul comerţului ____________________________________________________________ 
Data, luna, anul depunerii cererii_______________________________________________________________________ 

  
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
Unitatea comercială _________________________________________________________________________________  
intenţionează să efectueze importul/exportul/tranzitul cu animale vii de producere/reproducere sau destinate abatajului.  
  
Denumirea speciei __________________________________________________________________________________ 

(rasa, vîrsta, sexul) 
Cantitatea __________________ Locul de destinaţie_______________________________________________________ 
  
Unitatea de provenienţă ______________________________________________________________________________  
Localitatea ________________________________________________________________________________________ 
Ţara ______________________________________________________________________________________________ 
  
Unitatea de destinaţie _______________________________________________________________________________  
Localitatea ________________________________________________________________________________________ 
Ţara _____________________________________________________________________________________________  
  
Transportul va fi efectuat cu __________________________________________________________________________  
şi va intra în ţară prin punctul vamal ____________________________________________________________________  
în perioada ________________________________________________________________________________________  
  
Vă rugăm să ne eliberaţi avizul şi condiţiile sanitar-veterinare pentru efectuarea operaţiunii de import/export/tranzit.  
Carantina profilactică se va efectua în unitatea ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________, 
autorizată conform autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare nr.__________ din ______________________. 

  
  

Conducătorul unităţii comerciale 
  
L.Ş. 

_________________ 
(semnătura) 

_____________________ 
(numele, prenumele) 



 

                                                                                                                                                                 Anexa nr.2 
  

CERERE-TIP  
pentru efectuarea operaţiunilor de import/export/tranzit de produse şi subproduse,  

material germinativ de origine animală, ouă de incubaţie şi furaje 
  

UNITATEA COMERCIALĂ ____________________________________________________________________________ 
Sediul ____________________________________________________________________________________________ 
Telefon/fax ________________________________________________________________________________________ 
Data, luna, anul depunerii cererii ______________________________________________________________________ 

  
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  
Unitatea comercială _________________________________________________________________________________ 
cu sediul în ________________________________________________________________________________________, 
înregistrată în registrul comerţului cu nr.__________________________ din ____________________________________, 
intenţionează să efectueze în perioada __________________________________________________________________ 
importul/exportul/tranzitul de __________________________________________________________________________ 

(denumirea produsului, subprodusului, materialului) 
__________________________________________________________________________________________________ 

germinativ, furajului) 
în cantitate de ____________________________________________ din/în ____________________________________, 
fabricate de ________________________________________________________________________________________ 

(unitatea producătoare) 
şi exportate de _____________________________________________________________________________________ 

(unitatea exportatoare) 
firmei ____________________________________________________________________________ din ____________. 

(denumirea firmei) 
  
Transportul se efectuează cu mijloace auto/feroviare speciale, care vor asigura păstrarea integrităţii şi calităţii produselor 
pînă la destinaţie şi vor intra/ieşi din ţară prin punctul de control sanitar-veterinar de frontieră _____________________. 
  
Produsele sînt destinate valorificării, vor fi/sînt depozitate la unitatea comercială _____________________, care dispune 
de spaţii amenajate şi condiţii corespunzătoare pentru păstrare, deţine autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare cu 
nr.______ din _____________, eliberată de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor _________________. 

  
  

Conducătorul unităţii comerciale 
  
L.Ş. 

_________________ 
(semnătura) 

_____________________ 
(numele, prenumele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

    Proceduri de export/import 
 
    (1) Exportul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi 
subproduse supuse supravegherii sanitar-veterinare şi controlului sanitar-veterinar 
se realizează în condiţii similare importului, la care se adaugă respectarea 
condiţiilor sanitar-veterinare de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-
veterinară solicitată de ţara importatoare şi existenţa notificării de acceptare a 
importului din partea acesteia şi din partea autorităţilor veterinare competente ale 
ţărilor de tranzit. 
    (2) Activităţile de import, export şi tranzit de animale vii, material germinativ de 
origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-
veterinar se pot efectua numai cu avizul sanitar-veterinar scris al Agenţiei. 
    (3) Importul, exportul şi tranzitul animalelor de companie sau decorative, al 
animalelor şi produselor ori subproduselor destinate unor scopuri ştiinţifice, 
expoziţiilor, cadourilor se efectuează în baza certificatelor sanitar-veterinare. 
    (4) Returnarea forţată a unor mărfuri exportate supuse supravegherii şi 
controlului sanitar-veterinar se poate realiza în cazul în care animalele, produsele şi 

                                                                                                                                                                  Anexa nr.3  
  

CERERE-TIP  
pentru efectuarea operaţiunilor de import/export/tranzit de produse biologice,  

produse farmaceutice de uz veterinar 
  

UNITATEA COMERCIALĂ ____________________________________________________________________________ 
Sediul ____________________________________________________________________________________________ 
Telefon/fax ________________________________________________________________________________________ 
Data, luna, anul depunerii cererii ______________________________________________________________________ 

  
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  
Unitatea comercială _________________________________________________________________________________ 
cu sediul în ________________________________________________________________________________________, 
înregistrată în registrul comerţului cu nr.__________________________ din ____________________________________, 
avînd obiectul de activitate ____________________________________________________________________________,  
solicită obţinerea avizului sanitar-veterinar pentru importul/exportul/tranzitul produselor:  
__________________________________________________________________________________________________, 

(grupa de produse, după profil) 
cantitatea ___________________________________, sortimentul ___________________________________________, 
ambalajul _________________________________________________________________________________________,  

(sticle, flacoane, pungi, cutii, seringi) 
grupa de toxicitate, în cazul pesticidelor ________________________________________________________________. 

  
Am luat cunoştinţă de legislaţia în vigoare care prevede condiţiile de import/export/tranzit, de păstrare şi folosire a acestor 
produse.  

  
Anexăm documentaţia completă, conform procedurii de eliberare a avizului sanitar-veterinar, stabilită în prevederile legale. 

  
  

Conducătorul unităţii comerciale 
  
L.Ş. 

_________________ 
(semnătura) 

_____________________ 
(numele, prenumele) 



subprodusele implicate sînt însoţite de certificate sanitar-veterinare sau alte 
documente cu care au fost exportate. 
    (5) Autorităţile sanitar-veterinare nu poartă răspundere pentru cauzarea unor 
daune agentului economic ca urmare a expirării termenului de valabilitate sau al 
celui de durabilitate, determinată de respingerea şi returnarea transportului sau 
reţinerea acestuia pentru realizarea procedurilor vamale în cazul nerespectării de 
către agentul economic a cerinţelor sanitar-veterinare legale. 
 
 

NOMENCLATORUL 
mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar 

 
Poziţia 
tarifară 

Denumirea mărfii Unitatea 
de 

măsură 

1 2 3 

0101  Cai, măgari, catîri, asini vii  

0102  Animale vii din specia bovină  

0103  Animale vii din specia porcină    

0104 Animale vii din specia ovină sau caprină  

0105  Galinacee, raţe, gîşte, curcani şi bibilici, vii, din specii 
domestice 

 

0106  Alte animale vii:  

0201  Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată:   

0202  Carne de bovine congelată:  

0203  Carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată:  

0204  Carne de ovine sau caprine proaspătă, refrigerată sau congelată:  

0205 00  Carne de cal [cabalină], măgar, catîr, asin, proaspătă, refrigerată  
sau congelată: 

 

0206  Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, 
măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate: 

 

0207  Carne şi organe comestibile ale pasărilor de la poziţia 0105, 
proaspete, refrigerate sau congelate: 

 

0208  Altă carne şi organe comestibile, proaspete, refrigerate sau 
congelate: 

 

0209 00  Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasare, netopită            
nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în  
saramură, uscată sau afumată: 

 

0210  Carne şi organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau  
afumate; făină şi pudră comestibilă de carne sau de organe 

 

0301  Peşti vii:  

0302  Peşte proaspăt sau refrigerat, cu excepţia fileului şi cărnii de 
peşte şi altor preparate din peşte de la poziţia  0304  

 

0303 Peşte congelat, exclusiv file şi carne de peşte de la poziţia 0304:   

0304 File de peşte şi carne de peşte (chiar tocată), proaspătă, 
refrigerată sau congelată: 
 

 

0305 Peşte uscat, sărat sau în saramură; peşte afumat, fiert sau nefiert,  



înainte sau în timpul afumării; făinuri, pudre şi pelete de peşte 
pentru consum uman: 

0306 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 apă, chiar refrigerate, 
congelate, uscate, sărate sau în saramură; făinuri, pudre şi pelete 
de crustacee pentru consum uman: 

 

0307 Moluşte, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, 
uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice, altele decît 
crustacee şi moluşte, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, 
sărate sau în saramură; făinuri, pudre şi pelete de nevertebrate 
acvatice, altele decît crustacee, pentru consum uman  

 

0401 Lapte şi smîntînă, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alţi 
îndulcitori (edulcoranţi): 

 

0402 Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr 
sau alţi îndulcitori (edulcoranţi): 

 

0403 Lapte acru, lapte prins şi smîntînă, iaurt, chefir şi alte sorturi de 
lapte şi smîntînă fermentate sau acidulate, chiar concentrate, 
chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), sau 
aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao:  

 

0404 Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr ori de alţi 
îndulcitori (edulcoranţi); produse din compuşi naturali ai 
laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori 
(edulcoranţi), nedenumite şi necuprinse în altă parte: 

 

0405 Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte; paste lactate 
pentru tartine 

 

0406 Brînzeturi şi caşuri:  

0407 00 Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau preparate:  

0408 Ouă de păsări, fără coajă şi gălbenuşuri 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 (edulcoranţi): 

 

0409 00 000 Miere naturală  

0410 00 000 Produse comestibile de origine animală, nedenumite şi 
necuprinse în altă parte 

 

0502 Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc şi alte sorturi de păr 
pentru perii; deşeuri din aceste sorturi de păr: 

 

0504 00 000 Intestine, vezici şi stomacuri de animale (altele decît de peşti), 
întregi  sau părţi din acestea, proaspete, refrigerare sau 
congelate, sărate, în saramură, uscate sau afumate 

 

0505 Piei de păsări şi alte părţi de păsări, acoperite cu pene şi puf, 
pene şi părţi de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, 
neprelucrate, cel mult spălate, dezinfectate sau tratate în vederea 
conservării; pudre şi deşeuri de pene sau de părţi de pene: 

 

0506 Oase şi coarne neprelucrate, degresate, prelucrate sumar (dar 
nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pudre şi 
deşeuri din acestea: 
 
 

 

0507 Fildeş, carapace de broască ţestoasă, oase şi fanoane de balenă şi 
de alte mamifere acvatice, coarne, ramuri de coarne de cerb, 

 



copite, unghii, gheare şi ciocuri, neprelucrate  sau prelucrate 
sumar, dar nedecupate în forme; pudre şi deşeuri din acestea: 

0508 00 000 Corali şi alte materiale similare, brute sau preparate sumar, dar 
neprelucrate altfel; cochilii şi carapace de moluşte, crustacee sau 
de echinoderme şi oase de sepii, neprelucrate sau sumar 
prelucrate, dar nedecupate în forme, pudre şi deşeuri din acestea 

 

0510 00 000 Chihlimbar cenuşiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, 
uscată sau neuscată; glande şi alte substanţe de origine animală 
folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, 
refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu 

 

0511 Produse de origine animală, nedenumite sau necuprinse în altă 
parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii  
consumului uman: 

 

1001 Grîu şi meslin (amestec de grîu cu secară în proporţie de doi la 
unu): 

 

1001 10 000 – Grîu dur  

1001 90 – Altele:  

1001 90 990 – – – Altele  

1002 00 000 Secară  

1003 00 Orz:  

1003 00 900 – Altele  

1004 00 000 Ovăz  

1005 Porumb  

1005 90 000 – Altele  

1007 00 Boabe de sorg:  

1007 00 900 – Altele  

1008 Hrişcă, mei, seminţe de Phalaris Canariensis; alte cereale :  

1008 20 000 – Mei  

1008 90 – Alte cereale:  

1008 90 900 – – Altele  

1201 00 Boabe de soia, chiar sfărîmate:  

1201 00 900 – Altele  

1213 00 000 Paie şi pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate 
sau aglomerate sub formă de pelete 

 

1214 Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fîn, lucernă, 
trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche şi alte produse 
furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete: 

 

1214 10 000 – Făină şi aglomerate sub formă de pelete de lucernă  

1214 90 – Altele:  

1214 90 100 – – Sfeclă furajeră, gulii furajere şi alte rădăcini furajere  

1214 90 900 – – Altele  

1501 00 Grăsimi de porc (inclusiv untură topită) şi grăsimi de pasăre, 
altele decît cele de la poziţiile 0209 sau 1503: 

 

1502 00 Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele 
decît cele de la poziţia 1503: 
 

 

1503 00 Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină, 
ulei de seu, neemulsionate, neamestecate şi nici altfel preparate: 

 

1504 Grăsimi şi uleiuri şi fracţiunile lor, de peşte sau de mamifere  



marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic: 

1505 00 Grăsime de usuc şi substanţe grase derivate din acesta, inclusiv 
lanolină 

 

1506 00 000 Alte grăsimi şi uleiuri animale şi fracţiunile lor chiar rafinate, 
dar nemodificate chimic 

 

1516 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, 
hidrogenate total sau parţial interesterificate, reesterificate, chiar 
rafinate, dar nepreparate altfel: 

 

1516 10 – Grăsimi şi uleiuri animale şi fracţiunile lor:  

1516 10 100 – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conţinut net care să nu 
depăşească 1 kg 

 

1516 10 900 – – Altfel prezentate  

1517 Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau 
uleiuri animale ori vegetale sau din fracţiuni de diferite grăsimi 
sau uleiuri prevăzute la prezentul Capitol, altele decît grăsimi şi 
uleiuri alimentare sau decît fracţiunile acestora de la poziţia 
1516: 

 

1517 10 – Margarină, exclusiv margarină lichidă:  

1517 10 100 – – Cu un conţinut de grăsimi de lapte care să depăşească 10%, 
dar să nu depăşească 15% din greutate 

 

1517 10 900 – – Altele  

1517 90 – Altele:  

1517 90 100 – – Cu un conţinut de grăsimi de lapte care să depăşească 10%, 
dar să nu depăşească 15% din greutate 

 

1517 90 990 – – – Altele  

1518 00 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, fierte, 
oxidate, deshidratate, sulfurate, polimerizate prin căldura în 
vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, exclusiv cele 
de la poziţia 1516; amestecuri sau preparate nealimentare din 
grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale sau din fracţiuni de 
diferite grăsimi sau uleiuri prevăzute la prezentul Capitol, 
nedenumite şi necuprinse în altă parte: 

 

1518 00 910 – – Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, 
fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, polimerizate prin căldură 
în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, exclusiv 
cele de la poziţia 1516 

 

 – – Altele:  

1518 00 950 – – – Amestecuri şi preparate nealimentare din grăsimi şi uleiuri 
animale sau din grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale şi 
fracţiunile lor 

 

1518 00 990 – – – Altele  

1521 Ceară vegetală (altele decît trigliceride), ceară de albine sau de 
alte insecte şi spermanţet, chiar rafinată sau colorată 

 

1521 90 100 – – Spermanţet, chiar rafinat sau colorat  

 – – Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau 
colorată: 
 

 

1522 00 Degras; reziduuri provenite din prelucrarea substanţelor grase 
sau a cerurilor animale sau vegetale: 

 

1522 00 100 – Degras  



 – Reziduuri provenite din prelucrarea substanţelor grase sau a 
cerurilor animale sau vegetale: 

 

1522 00 310 – – – Paste neutralizate pentru fabricarea  săpunului (soapstocks)  

1522 00 390 – – – Altele  

1522 00 990 – – – Altele 
1601 00 

– Altele  

Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, din carne, organe sau 
sînge; preparate alimentare pe bază de aceste produse: 

 

1602 Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sînge:  

1603 00 Extracte şi sucuri de carne, de peşti sau de crustacee, de moluşte 
sau de alte nevertebrate acvatice: 

 

1604 Preparate sau conserve de peşte; icre (caviar) şi înlocuitori 
preparaţi din icre de peşte: 

 

1605 Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, preparate sau 
conservate: 

 

1702 90 600 – – Miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere 
naturală 

 

1806 Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao:  

 – – – Altele:  

1806 90 310 – – – – Umplute  

1901 Extracte de malţ; preparate alimentare din făinuri, grişuri, 
amidonuri sau extracte de malţ, care nu conţin cacao sau care 
conţin cacao într-o proporţie de sub 40% din greutate, calculată 
pe o bază complet degresată, nedenumite sau necuprinse în altă 
parte; preparate alimentare din produsele prevăzute la poziţiile  
0401– 0404, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o 
proporţie de sub 5% din greutate, calculată pe o bază complet 
degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte: 

 

1901 10 000 – Preparate pentru alimentaţia copiilor, condiţionate pentru 
vînzarea cu amănuntul 

 

1902 Aluat alimentar, chiar fiert, umplut (cu carne sau alte substanţe) 
sau altfel preparat, ca de exemplu, spaghete, macaroane, fidea, 
lazane, gnochi, ravioli, caneloni; cuşcuş chiar preparat: 

 

 – Aluat alimentar nefiert neumplut nici altfel preparat:  

1902 11 000 – – Cu ouă în conţinut  

1902 20 – Aluat alimentar umplut (chiar fiert sau altfel preparat):  

1902 20 100 – – Care conţin peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate 
acvatice în proporţie de peste 20% din greutate 

 

1902 20 300 – – Care conţine cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, carne şi 
organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură şi origine în 
proporţie de peste 20% din greutate 

 

1905 Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu cacao; 
hostii, caşete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, 
prescuri, vafe cu capac, paste uscate de făină, din amidon sau de 
fecule în foi şi alte produse similare: 

 

1905 31 300 – – – – Cu un conţinut de grăsimi de lapte de 8% sau mai mult 
din greutate 

 

2102 Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare 
moarte (cu excepţia vaccinurilor de la poziţia 3002); prafuri de 
copt preparate: 

 

2102 20 190 – – – Altele  



2102 20 900 – – Altele  

2103 Sosuri şi preparate pentru acestea; compoziţii din condimente şi 
din produse de asezonare; făină de muştar şi muştar preparat: 

 

2103 90 900 – – Altele, maioneză, condimente  

2104 Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe, ciorbe şi 
bulionuri preparate; preparate alimentare din compoziţii 
omogenizate: 

 

2105 00 Îngheţate şi alte forme de gheată comestibilă, cu sau fără cacao:  

2106 90 100 – – Preparate aşa-zise „brînză topită”  

2301 Făinuri, prafuri şi pelete din carne, organe, peşte, crustacee, 
moluşte sau alte nevertebrate acvatice, improprii alimentaţiei 
umane; jumări: 

 

2302 Tărîţe, sparturi şi alte reziduuri, aglomerate sau nu sub formă de 
pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte 
procedee de prelucrare a cerealelor sau plantelor leguminoase: 

 

2303 Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului şi reziduuri 
similare, pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din preluc-
rarea trestiei de zahăr şi alte deşeuri rezultate de la fabricarea 
zahărului, depuneri şi deşeuri rezultate de la fabricarea berii sau 
de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete 

 

2304 00 000 Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub 
formă de pelete, rezultate din extracţia uleiului de soia 

 

2305 00 000 Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub 
formă de pelete, rezultate din extracţia uleiului de arahide 

 

2306 Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub 
formă de pelete, rezultate din extracţia grăsimilor sau uleiurilor 
vegetale, altele decît cele de la poziţia 2304 sau 2305: 

 

2306 30 000 – Din seminţe de floarea-soarelui   

 – Din seminţe de rapiţă:  

2306 41 000 – – Din seminţe de rapiţă cu un conţinut redus de acid erucic  

2306 49 000 – – Altele  

2306 90 050 − −  Din germeni de porumb  

2306 90 900 − − − Altele  

2308 00 Materii vegetale şi deşeuri vegetale, reziduuri şi produse 
secundare vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, de 
tipul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite şi necuprinse 
în altă parte: 

 

2309 Preparate de tipurile celor folosite pentru hrana animalelor:  

2501 00 Sare (inclusiv sare de masă şi sare denaturată) şi clorură de sodiu 
pură, chiar sub formă de soluţie apoasă sau cu adaos de agenţi 
antiaglomeranţi sau cu agenţi care asigură o bună fluiditate; apă 
de mare: 

 

2501 00 990 – – – – Altele  

2703 00 000 Turbă (inclusiv turbă pentru aşternut), chiar aglomerată  

3002 Sînge uman, sînge animal preparat pentru utilizări terapeutice; 
profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte fracţiuni ale 
sîngelui, produse imunologice modificate, chiar obţinute pe cale 
biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme 
(excluzînd drojdiile) şi produse similare: 

 



3002 30 000 – vaccinuri pentru medicina veterinară  

3002 90 – altele:  

3002 90 300 – – sînge animal preparat în vederea utilizării terapeutice, 
profilactice sau de diagnostic 

 

3005 Vată, tifon, bandaje şi articole similare (pansamente, plasturi 
adezivi, cataplasme etc.) impregnate sau acoperite cu substanţe 
farmaceutice sau condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul în 
scopuri medicale, chirurgicale, stomatologice sau veterinare: 

 

3006 Preparate şi articole farmaceutice menţionate în nota 4 a 
Capitolului: 

 

3006 70 000 – preparate prezentate sub formă de gel, utilizate în medicina 
umană sau veterinară ca lubrifianţi pentru anumite părţi ale 
corpului în timpul operaţiilor chirurgicale sau examenelor 
medicale, sau ca agenţi de legătură între corp şi instrumentele 
medicale 

 

3101 00 000 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală, chiar amestecate 
între ele sau tratate chimic; îngrăşăminte obţinute prin 
amestecarea sau tratarea chimică a produselor de origine animală 
sau vegetală 

 

3501 Cazeină, cazeinaţi şi alţi derivaţi ai cazeinei; cleiuri de cazeină:  

3502 Albumine (inclusiv concentratele conţinînd două sau mai multe 
proteine din zer, cu un conţinut de proteine din zer peste  80% 
din greutatea  substanţei  uscate ), albuminaţi şi alţi derivaţi din 
albumine: 

 

3503 00 Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau 
dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafaţă  sau  colorate ) şi 
derivaţii  acestora; clei de peşte; alte cleiuri de origine animală, 
excluzînd cleiurile de cazeină de la poziţia 3501: 

 

3504 00 000 Peptone şi derivaţii  lor; alte substanţe  proteice şi derivaţii  lor, 
nedenumite şi necuprinse în altă parte; pulbere de piele tratată 
sau nu cu crom 

 

3507 Enzime; enzime preparate nedenumite şi necuprinse în altă parte:  

3507 10 000 – cheag şi concentratele sale 
 

 

3808 Insecticide, rodenticide,  fungicide, erbicide, inhibitori de 
germinare şi regulatori de creştere pentru plante, dezinfectanţi şi 
produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru 
vînzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (de 
exemplu, panglici, meşe şi lumînări  cu sulf şi hîrtie specială 
contra muştelor): 

 

4101 Piei  de bovine (inclusiv de bivol) sau de cabaline (proaspete sau 
sărate, uscate, cenuşărite, piclate sau altfel conservate, dar 
netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau 
despicate (şpăltuite): 
 

 

4102 Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenuşărite, 
piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate nici 
altfel preparate), chiar epilate sau despicate (şpăltuite), altele 
decît cele excluse prin Nota 1c) din prezentul Capitol: 

 

4103 Alte piei  (proaspete sau sărate, uscate, cenuşărite, piclate sau 
altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate nici altfel 

 



preparate),  chiar epilate sau despicate (şpăltuite), altele decît cele 
excluse prin Nota 1b) sau 1c) din prezentul Capitol: 

4206 00 000 Articole din intestine de animale (altele decît cele de la viermii 
de mătase), din băşici, din vezici sau din tendoane 

 

4301 Blănuri brute (inclusiv capete, cozi, labe şi alte părţi utilizabile în 
blănărie), altele decît pieile brute de la poziţiile 4101, 4102 sau 
4103: 

 

5101 Lînă, necardată, nepieptănată:  

5102 Păr fin sau grosier, necardat şi nepieptănat:  

5103 Deşeuri de lînă sau de păr fin sau grosier de animale, inclusiv 
deşeuri de fire, cu excepţia destrămăturii: 

 

6701 00 000 Piei şi alte părţi ale păsărilor, acoperite cu penele sau cu puful lor, 
pene, părţi de pene, puf şi articole din aceste materiale (altele 
decît produsele de la poziţia 0505 şi decît tijele penelor, 
prelucrate) 

 

9508  Manejuri, balansoare, standuri de tir şi alte atracţii de genul celor 
pentru bîlciuri; circuri, menajerii şi teatre ambulante: 

 

9601 Fildeş, os, carapace de broască ţestoasă, coarne de animale, 
corali, sidef şi alte materiale de origine animală pregătite pentru 
fasonat (sculptat), prelucrate şi articole din aceste materiale 
(inclusiv produsele obţinute prin turnare):  

 

9705 00 000 Colecţii şi specimene pentru colecţii de zoologie, de botanică, de 
mineralogie, de anatomie, sau care prezintă un interes istoric, 
arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic”; 

 

 

 „11. Produsele de la poziţiile tarifare 1001, 1001 10 000, 1001 90, 1001 90 990, 1002 00 000, 
1003 00, 1003 00 900, 1004 00 000, 1005, 1005 90 000, 1007 00, 1007 00 900, 1008, 1008 20 
000, 1008 90, 1008 90 900, 1201 00, 1201 00 900, 2102, 2102 20 190, 2102 20 900, 2302, 2303, 
2304 00 000, 2305 00 000, 2306, 2306 30 000, 2306 41 000, 2306 49 000, 2306 90 050, 2306 90 
900, 2501 00 şi 2501 00 990 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în cazul în care 
acestea vor fi utilizate ca hrană pentru animale. 
 
    12 Produsele de la poziţiile tarifare 1516, 1516 10, 1516 10 100, 1516 10 900, 1517, 1517 10, 
1517 10 100, 1517 10 900, 1517 90, 1517 90 100, 1517 90 990, 1518 00, 1518 00 910, 1518 00 
950, 1518 00 990 ,1521, 1521 90 100, 1522 00, 1522 00 100, 1522 00 310, 1522 00 390, 1522 
00 990, 1702 90 600, 1806, 1806 90 310, 1901, 1901 10 000, 2103, 2103 90 900, 2104 şi 3101 
00 000 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în cazul în care vor fi de origine animală 
sau vor fi compuşi din componenţi de origine animală.    
 
    13. Produsele de la poziţiile tarifare 1213 00 000 şi 2703 00 000 vor fi supuse controlului 
sanitar-veterinar numai în cazul în care acestea vor avea scop zootehnic. 
 
    14. Produsele la poziţiile tarifare 3005, 3006, 3006 70 000, 3808 şi 9705 00 000 vor fi supuse 
controlului sanitar-veterinar numai în cazul în care acestea vor fi de uz veterinar sau zoologic. 
 
    15. Mărfurile de la poziţia tarifară 9508 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în 
cazul în care acestea vor fi utilizate în transportarea, întreţinerea şi cazarea animalelor.”. 

 




