
 

                                                                                          Anexa nr. 4 

                                                                                          la Hotărîrea Guvernului  

nr. ________ din _______________ 

 

 

NOMENCLATORUL 

serviciilor prestate de către instituția publică „Centrul Republican de 

Diagnostic Veterinar” și tarifele acestora 
Nr. 

crt. 
Denumirea 

serviciului 

Tarif, 

lei 

           

                            Temeiul legal 

 1 2      3                   4 

                                         Domeniul Sănătatea animală   
1 

Determinarea conținutului 

Cs-137 (gama-
spectrometria) 

111,00 

NFRP – 2000 din 27.02.2001 cu privire la norme 

fundamentale de radioprotecţie, cerinţe şi reguli 
igienice 

SM GOST R 54016:2013;  

МВИ.МН 1181-2011; 

МВИ.МН 4808-2013 

2 

Determinarea conținutului 

Sr-90 (beta-spectrometria) 

302,00 

NFRP – 2000 din 27.02.2001 cu privire la norme 

fundamentale de radioprotecţie, cerinţe şi reguli 

igienice 

SM GOST R 54017:2013;  

МВИ.МН 1181-2011; 
3 

Determinarea conținutului 
Cs-137 (analiza 

radiochimică) 
557,00 

NFRP – 2000 din 27.02.2001 cu privire la norme 
fundamentale de radioprotecţie, cerinţe şi reguli 

igienice 

МВИ.МН 4283-2012 

 
4 

Determinarea conținutului 

Sr-90 (analiza 
radiochimică) 

615,00 

NFRP – 2000 din 27.02.2001 cu privire la norme 
fundamentale de radioprotecţie, cerinţe şi reguli 

igienice 

МВИ.МН 4283-2012 
5 

Determinarea conținutului 

Sr-90 (analiza 
radiochimică rapidă) 

443,00 

NFRP – 2000 din 27.02.2001 cu privire la norme 
fundamentale de radioprotecţie, cerinţe şi reguli 

igienice 

МВИ.МН 4283-2012 
6 

Măsurarea gama-fondului 

la locul clientului 
70,00 

NFRP – 2000 din 27.02.2001 cu privire la norme 
fundamentale de radioprotecţie, cerinţe şi reguli 

igienice 

МВИ.МН 2513-2006 
7 

Detecția  antigenului rabic 

(IFD) 
477,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.1, cap.3.1.17., 

Hotărârea Guvernului nr. 494/1998  

„Cu privire la măsurile de combatere și profilaxie a 

rabiei” 
8 Detecția antigenului 

specific virusului pestei 

porcine clasice pe frotiuri 
de emăduvă sternală (IFD) 385,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.8, cap.3.8.3., 

Hotărârea Guvernului nr. 1368/2016 

 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-
veterinare ” 

9 
Detecția anticorpilor 
specifici virusului 

Bluetongue (ELISA) 
359,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.1, cap.3.1.3., 

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008  

„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-
veterinare” 



10 

Detecția anticorpilor față 
de proteinele nestructurale 

ale virusurilor febrei 

aftoase (ELISA) 

719,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.1, cap.3.1.3., 

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008  

„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-

veterinare” 
 

 

 
11 Detecția 

anticorpilor/antigenilor 
specifici virusului pestei 

porcine africane (ELISA) 434,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.8, cap.3.8.3., 

Hotărârea Guvernului nr. 1368/2016  
„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-

veterinare ” 
12 

Detecția anticorpilor 

specifici virusului pestei 

porcine clasice (ELISA) 
384,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.8, cap.3.8.3., 
Hotărârea Guvernului nr. 1368/2016  

„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-

veterinare ” 
13 

Detecția anticorpilor 

specifici virusului 

Influenței aviare (ELISA) 
420,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.3, cap.3.3.4., 
Hotărârea Guvernului nr. 939/2008  

„Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

măsurile de supraveghere, control şi combatere a 
gripei aviare” 

14 
Detecția anticorpilor serici 

specifici virusului 
Influenței aviare (RIHA) 

276,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.3, cap.3.3.4., 

Hotărârea Guvernului nr. 939/2008  

„Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 
măsurile de supraveghere, control şi combatere a 

gripei aviare” 
15 Detecția anticorpilor serici 

specifici virusului 
pseudopestei aviare ( Boala 

de Newcastle/RIHA) 214,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.3, cap.3.3.14., 24. 

Hotărârea Guvernului nr. 1085/2016 privind 
stabilirea măsurilor de combatere a maladiei de 

Newcastle 
16 

Identificarea genomului 

virusului gripei 

aviare(Matrix)/(PCR) 
1 211,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.3, cap.3.3.4., 
Hotărârea Guvernului nr. 939/2008  

„Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

măsurile de supraveghere, control şi combatere a 

gripei aviare” 
17 

Identificarea genomului 
virusului pseudopestei 

aviare (boala de 

Newcastle)/(PCR) 
1 621,00 

Manualul OIE, partea 3, secț.3.3, cap.3.3.4., 

Hotărârea Guvernului nr. 939/2008  

„Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 
măsurile de supraveghere, control şi combatere a 

gripei aviare” 
18 Identificarea genomului 

virusului pestei porcine 
africane (PCR) 

966,00 Manualul OIE, partea 3, secț.3.8, cap.3.8.1., 

Hotărârea Guvernului nr. 1368/2016  
„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-

veterinare ” 
19 Identificarea genomului 

virusului pestei porcine 
clasice (PCR) 

1 225,00 Manualul OIE, partea 3, secț.3.8, cap.3.8.3., 

Hotărârea Guvernului nr. 1368/2016  
„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-

veterinare ” 
20 Detecția virusului rabic 

(Proba biologică) 
424,00 Manualul OIE, partea 3, secț.3.1, cap.3.1.17.,  

Hotărârea Guvernului nr. 494/1998  

„Cu privire la măsurile de combatere și profilaxie a 

rabiei 
21 Detecția virusului 

b.Aujeszky (Proba 

biologică) 

338,00 Manualul OIE, partea 3, secț.3.1, cap.3.1.17 
.,  Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară. 

 

                                       Indici bacteriologici    
22 Colibaciloza 369,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară. 



23 Botulism 291,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
24 Bradsot 291,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
25 Bruceloza 336,00 Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare”  
26 Campilobacterioză 211,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
27 Cărbune emfizematos 291,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
28 Edem malign 291,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
29 Enterotoxemia infecțoasă 291,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
30 Listerioză detectare 214,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
31 Necrobacterioză 291,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
32 Rujet 279,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
33 Tetanos 291,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.  
34 Tuberculoză 288,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.,  
Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare”  
35 Micoplasmoză 214,00 Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară.,  

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare”  
36 Aeromonoză 372,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară.,  

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare”,   

Hotărârea Guvernului nr.239/2009 cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de 

acvacultură și măsurile de prevenire și combatere a 
anumitor boli la animalele acvatice  

37 Antrax 274,00 Legea nr. 221/2007  
privind activitatea sanitar-veterinară  

38 Hemophiloză 214,00 Legea nr. 221/2007 
 privind activitatea sanitar-veterinară  

39 Loca americană 214,00 Legea nr. 221/2007  
privind activitatea sanitar-veterinară,   

40 Loca europeană 214,00 Legea nr. 221/2007  
privind activitatea sanitar-veterinară  

41 Pasteureloză 279,00 Legea nr. 221/2007  
privind activitatea sanitar-veterinară  

42 Pseudomonoză 211,00 Legea nr. 221/2007  
privind activitatea sanitar-veterinară  

43 Staphilococoză 243,00 Legea nr. 221/2007  
privind activitatea sanitar-veterinară  

44 Streptococoză 359,00 Legea nr. 221/2007  
privind activitatea sanitar-veterinară  

45 Apa NTG  Bacterii 

Coliforme 
114,00 Legea nr. 221/2007  

privind activitatea sanitar-veterinară  



46 Calitatea dezinfecției 121,00 Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
47 Salmonella_Nutret_ISO 221,00 Hotărîrea Guvernului nr. 398/2012 pentru 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 
controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în 

efectivele de animale.  
48 Lapte (Mastit) 214,00 Legea nr. 221/2007  

privind activitatea sanitar-veterinară  
49 Lavaj 114,00 Legea nr. 221/2007  

privind activitatea sanitar-veterinară  
50 Cercetare Material seminal 214,00 Legea nr. 221/2007  

privind activitatea sanitar-veterinară  
51 Salmoneloză fecale 

Tipizare_OIE 
694,00 Legea nr. 221/2007  

privind activitatea sanitar-veterinară  
52 Salmonella_Pat_Mat_Tip_

OIE 
687,00 Hotărîrea Guvernului nr. 398/2012 pentru 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 

controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în 
efectivele de animale.  

53 Salmonell spp detectie OIE 369,00 Hotărîrea Guvernului nr. 398/2012 pentru 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 

controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în 
efectivele de animale.  

54 ISO Salmoneloză fecale 

Tipizare 
764,00 Hotărîrea Guvernului nr. 398/2012 pentru 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 

controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în 
efectivele de animale.  

55 ISO Salmonella spp 

detectie 
542,00 Hotărîrea Guvernului nr. 398/2012 pentru 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 
controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în 

efectivele de animale.  
56 ISO 

Salmonella_Tipizare_Pat_
Mat 

536,00 Hotărîrea Guvernului nr. 398/2012 pentru 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 
controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în 

efectivele de animale.  
57 Detecţia anticorpilor anti-

B.abortus, B.melitensis, 
B.suis prin reacţia de 

seroaglutinare rapidă pe 

lama cu antigen colorat cu 
Roz-Bengal  în ser sanguin 

pentru diagnosticul 

brucelozei. 

94,00 

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare” 

 

  
58 Detecţia anticorpilor anti-

virusul Leucozei Enzootice 

Bovine prin reacţia de 

imunodifuzie în gel de agar 
(AGID) în ser sanguin. 

92,00 
 Hotărârea Guvernului nr. 913/2018  
„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-
veterinare” 

  
59 Detecţia anticorpilor anti-

virusul Leucozei Enzootice 

Bovine prin tehnica 
imunoenzimatică de 

confirmare (iELISA) în ser 

sanguin. 

705,00 

 Hotărârea Guvernului nr. 913/2018  
„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-

veterinare” 

  
60 Detecţia anticorpilor anti-

virusul Leucozei Enzootice 

Bovine prin tehnica 

imunoenzimatică de 
confirmare (iELISA) în ser 

sanguin. 

624,00 

 Hotărârea Guvernului nr. 913/2018  
„Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-

veterinare” 

  



61 Detecţia anticorpilor anti-

B.abortus, B.melitensis 

prin tehnica 

imunoenzimatică indirectă 
(iELISA) în ser 

sanguin/lapte pentru 

diagnosticul brucelozei. 

444,00 

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare” 

 

  
62 Detecţia anticorpilor anti 

Leptospira spp. (12tulpini) 

în ser sanguin prin reacţia 

de microaglutinare (RMA) 

314,00 
Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

  
63 Detecţia anticorpilor anti 

Leptospira spp. (1tulpină) 

în ser sanguin prin reacţia 

de microaglutinare (RMA) 

130,00 

Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
64 Detecţia anticorpilor anti-

B.abortus, B.melitensis, 

B.suis prin reacţia de 
seroaglutinare în tub (SAT) 

în ser sanguin pentru 

diagnosticul brucelozei 

494,00 

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare” 

  
65 Detecţia anticorpilor anti-

B.ovis prin reacţia de 

fixare a complementului 

lentă în tub (RFC over 
night) în ser sanguin pentru 

diagnosticul epididimitei 

infecţioasă a berbecilor 

213,00 

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare” 

 

  
66 Detecţia anticorpilor anti-

B.abortus, B.melitensis, 

B.suis prin reacţia de fixare 

a complementului în tub 
(RFC) în ser sanguin 

pentru diagnosticul 

brucelozei 

909,00 

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitar-veterinare” 

 

  
67  Diagnostic hematologic a 

leucozei enzootice bovine 

pe baza CHEIE de 

INTERPRETARE a 
Comunităţii Europene prin 

metoda microscopică în 

sînge integral recoltat pe 

EDTA 

104,00 Hotărârea Guvernului nr. 913/2018 
 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-

veterinare” 

 
 

 

 

 

  

                                            Indici parazitologici   
68 Cestodoze 53,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
69 Eimerioza 56,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
70 Haemoparazitoze 61,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
71 Animale acvatice 137,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară,  

Hotărârea Guvernului nr.239/2009 cu privire la 
aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de  



acvacultură și măsurile de prevenire și combatere a 

anumitor boli la animalele acvatice  
72 Nosemoza 55,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
73 Varooza 46,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
74 Trichinela digestivă 932,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară,  
Hotărârea de Guvern nr.1086/2017 Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea 

normelor specifice aplicabile controalelor oficiale 
privind prezenţa Trichinellei în carne  

75 Necropsia  la animalele 

mici si pasari 
138,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
76 Necropsia  la animalele 

mijlocii 
208,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
77 Set de organe animalelor 

mijlocii 
126,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
78 Set de organe de la 

animalele mari 
204,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
79 Histologia 237,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

                                              Teste de sanitatie    
80 Lavaj (NTG/Numărare a 

colonilor) 
114,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
81 Lavaj (Bacterii coliforme) 118,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
82 Lavaj (E.coli) 119,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
83 Lavaj (Enterobacteriaceae) 116,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

Controlul hranei pentru animale, apă și a medicamentelor de uz veterinar  

                                    Medicamente de uz veterinar  
1 Organoleptica 39,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
2 Determinarea umidității 96,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
3 Determinarea densității 60,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
4 Determinarea indecelui de 

aciditate 
277,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
5 Determinarea indicelui 

dehidroxil 
150,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
6 Determinarea indicelui de 

refracție 
50,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
7 Determinarea indicelui de 

iod 
124,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
8 Determinarea masei mediei 

și uniformitate 
60,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
9 Determinarea omogenităţii 30,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
10 Determinarea solubilității 46,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
11 Identificarea prin metoda 

HPLC 
1 046,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
12 Dozarea prin metoda 

HPLC 
1 070,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  



13 Identificarea prin metoda 

spectrofotometrică 
258,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
14 Dozarea prin metoda 

spectrofotometrică 
270,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
15 Identificarea prin reacţii 

chimice pentru un singur 

component 

124,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 
 

16 Dozarea prin metode 
chimice volumetrice 

(dozarea 

monocomponentă) 

198,00 
DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 
 

17 Identificarea prin metoda 
CSS 

351,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-
veterinară  

18 Determinarea incluziunilor 

mecanice 
41,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
19 Determinarea pH 83,00 DNT, Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
20 Determinarea stabilității și 

sedimentarea 
32,00 DNT, Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
21 Determinarea dizolvării, 

dezagrigării 
74,00 DNT, Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
22 Controlul sterilităţii  164,00 DNT, Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
23 Contaminare microbiana 161,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
24 Controlul inofensivității 412,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
25 Controlul toxicității 394,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
26 Controlul pirogenității 448,00 DNT, Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

                                            Hrana pentru animale   
27 Organoleptica 49,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
28 Determinarea umeditatii 96,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
29 Determinarea 

micotoxinelor ( Af. B1, 

summa Af. OTA, DON, 

ZON) (pentru fiecare) 

402,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-
veterinară 

 
30 Determinarea proteinei 424,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
31 Determinarea grăsimei 

brută 
420,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
32 Determinarea cenușei 

totale 
244,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
33 Determinarea clorură de 

sodiu 
100,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
34 Determinarea acidității 

nutreţilor 
71,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
35 Infectare cu daunatori ai 

cerealelor 
36,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
36 Contaminari metalo-

magnetice  
36,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  
37 Determinarea nitritilor 175,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 
38 Determinarea ureazei 79,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 



39 Controlul sterilitatii 

industriale 
129,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 
40 Examen micologic 152,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 
41 Escherichia coli , 

enterococi (pentru fiecare) 
167,00  Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară 

                                                                 Apa   
42 Determinarea pH 75,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

cerinţele 
de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă 

43 Determinarea duritatii 89,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
cerinţele 

de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă  
44 Determinarea ionilor de 

cloruri 
97,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
cerinţele 

de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 
comercializarea” 

HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  

”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse  
45 Determinarea azotatului de 

nitrit 
102,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

cerinţele 
de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă  

46 Determinarea azotatului de 

nitrat 
102,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

cerinţele 
de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă  

47 Determinarea fosforului 

total 
215,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

cerinţele 
de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă  

48 Determinarea ionilor de 

sulfati 
97,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
cerinţele 

de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă  
49 Determinarea azotatului de 

amoniu 
81,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
cerinţele 

de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă 

  
50 Escherichia coli , 

enterococi (metoda 
membanelor filtrante) 

(pentru fiecare)  

167,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013 

 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
cerinţele 

de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă  
51 Numărul total de bacterii 

coliforme  (metoda 
membranilor filtrante) 

181,00 HOTĂRÎRE Nr. 890/2013  
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
cerinţele 

de calitate a mediului pentru apele de suprafaţa 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 
comercializarea” 

HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  
”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse 



                                                                Oua    
52 Determinarea 

carotenoizilor (pentru 1 ou) 
26,00 Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară  

                                                 Produse alimentare    
53 Determinarea acizilor grasi 

exprimati in esteri metilici 
1 618,00 LEGE Nr. 279/2017 

privind informarea consumatorului cu privire la 

produsele alimentare  

                                      Domeniul Siguranță alimentară  

Indici de calitate (indici fizico-chimici) în produse alimentare de origine 

animală  

                       Carne, preparate și produse din carne inclusiv conserve  
1 Determinarea umidității 96,00 HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 
„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 

HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  
”Produse din carne” 

și alte DN în vigoare la produse  
2 Determinarea umidității (3 

probe) 
168,00 HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 

HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice  

”Produse din carne” 

și alte DN în vigoare la produse  
3 Determinarea clorurilor 169,00 HG Nr. 696 /2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 
HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  

”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse  
4 Determinarea grăsimilor 312,00 HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 
HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  

”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse  
5 Determinarea grăsimilor (3 

probe) 
663,00 HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 
HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  

”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse  
6 Determinarea proteinelor 439,00 HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 
HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  

”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse  
7 Determinarea proteinelor 

(3 probe) 
787,00 HG Nr. 696 /2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  



„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 

HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  
”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse 

8 Determinarea fosfaților 367,00 HG Nr. 229 /2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari  
9 Determinarea fosfaților (3 

probe) 
758,00 HG Nr. 229 /2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari  
10 Determinarea nitriților 375,00 HG Nr. 229 /2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari  
11 Determinarea nitriților (3 

probe) 
818,00 HG Nr. 229 /2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari  
12 Determinarea amidonului 362,00 HG nr. 720 /2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  
”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse  

13 Determinarea amidonului 

(3 probe) 
633,00 HG nr. 720 /2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  

”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse  
14 Determinarea peroxidazei 59,00 HG Nr. 696 /2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea”                       
HG Nr. 773 /2013 cu privire la aprobarea Normei 

sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de 

comercializare a cărnii de pasăre  
15 Determinarea pH-ului 86,00 HG Nr. 696 /2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea”                      
 HG Nr. 773 /2013 cu privire la aprobarea Normei 

sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de 

comercializare a cărnii de pasăre  
16 Determinarea sulfurii de 

hidrogen (H2S) 
45,00 HG Nr. 696 /2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea”                       
HG Nr. 773/2013 cu privire la aprobarea Normei 

sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de 

comercializare a cărnii de pasăre  
17 Identificarea amoniacului 67,00 HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea”                     
 HG Nr. 773/2013 cu privire la aprobarea Normei 

sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de 

comercializare a cărnii de pasăre  
18 Determinarea incluziunilor 

osoase 
72,00 HG Nr. 696 /2010 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea”                     
HG Nr. 773/2013 cu privire la aprobarea Normei 

sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de 

comercializare a cărnii de pasăre  
19 Determinarea masei 

umpluturii, masa netă, 

raportul componentelor 

60,00 HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice  

”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse 

și alte documente normative la produs  



20 Determinarea grosimii 

stratului de aluat 
45,00 HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice  

”Produse din carne”și alte DN în vigoare la produse 

și alte documente normative la produs  
21 Determinarea 

hidroxiprolinei 
319,00 LEGE Nr. 279 /2017 

privind informarea consumatorului cu privire la 

produsele alimentare  

                                         Lapte și produse lactate*    
22 Determinarea umidității, 

substanțelor uscate 
103,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate.  
23 Determinarea umidității , 

substanțelor uscate (3 

probe) 

186,00 
HG nr. 158 /2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 
de calitate pentru lapte și produse lactate. 

 
24 Determinarea clorurilor 198,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate.  
25 Determinarea grasimilor 

(butirometric) 
82,00 HG nr. 158 /2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate.  
26 Determinarea grasimilor 

(gravimetric) 
186,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate.  
27 Determinarea proteinei 439,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate.  
28 Determinarea proteinelor 

(3 probe) 
787,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate.  
29 Determinarea acidității 148,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate.  
30 Determinarea zaharozei 405,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate.  
31 Determinarea densității 44,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate.  
32 Determinarea peroxidazei 82,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate. 
33 Determinarea pH-ului 115,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate. 
34 Determinarea amoniacului 64,00 HG nr. 158 /2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate. 
35 Determinarea sodei 64,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate. 
36 Determinarea temperaturii 36,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate. 
37 Determinarea fosfatazei 81,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate. 
38 Determinarea celulelor 

somatice 
130,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate. 
 * Pentru indici combinați se calculează tariful prin calcularea sumei indicilor respectivi, de ex: 

Pentru indicele ”Conținutul de grăsime raportat la substanță uscată” tariful se calculează prin 
suma tarifelor pentru determinarea grasimii și tariful pentru determinarea substanței uscate. 

  

  

 

 

 

 

                                                          Miere   
39 Determinarea umidității 72,00 HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ”Miere naturala” 
40 Determinarea acidității 85,00 HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ”Miere naturala”  
41 Determinarea indecelui 

diastazic 
171,00 HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ”Miere naturala”  



42 Determinarea zaharozei și 

zahărului reducator(p/u 

fiecare indice)  

267,00 HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ”Miere naturala” 
 

43 Determinarea 
oximetilfurfurolului 

338,00 HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice ”Miere naturala”  

44 Determinarea amidonului 95,00 HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ”Miere naturala”  
45 Determinarea gelatinei 95,00 HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ”Miere naturala”  
46 Determinarea impurităților 

metalice 
93,00 HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ”Miere naturala”  
47 Determinarea polenului 97,00 HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ”Miere naturala”  

                      Pește, produse pescărești, preserve și conserve   
48 Determinarea umiditatii 96,00 Documente normative naționale și/sau internaționale 

în vigoare pentru produs  
49 Determinarea clorurilor 135,00 Documente normative naționale și/sau internaționale 

în vigoare pentru produs  
50 Determinarea grăsimilor 287,00 Documente normative naționale și/sau internaționale 

în vigoare pentru produs  
51 Determinarea proteinelor 439,00 Documente normative naționale și/sau internaționale 

în vigoare pentru produs  
52 Determinarea acidității 73,00 Documente normative naționale și/sau internaționale 

în vigoare pentru produs  
53 Determinarea benzoatului 246,00 Documente normative naționale și/sau internaționale 

în vigoare pentru produs  
54 Determinarea masei netă și 

raportul componentelor 
60,00 Documente normative naționale și/sau internaționale 

în vigoare pentru produs  
55 Determinarea sedimentului 

in ulei 
76,00 Documente normative naționale și/sau internaționale 

în vigoare pentru produs  
56 Determinarea pH-ului 86,00 Documente normative naționale și/sau internaționale 

în vigoare pentru produs  

          Reziduuri de medicamente - metode imunoenzimatice (ELISA)  
57 Determinarea 

cloramfenicolului 
649,00 HG nr. 298/2011 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind măsurile de supraveghere şi 
controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 

animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 

reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 
produsele de origine animală 

58 Determinarea tetracicline, 

clortetraciclina, 

oxitetraciclina,etc. (pentru 
fiecare substanță activă) 

671,00 HG nr. 298/2011 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind măsurile de supraveghere şi 

controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 
animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 

reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 

produsele de origine animală  
59 Determinarea nitrofuranilor 

(AOZ, AMOZ, AHD, 

SEM)- pentru fiecare 

substanță activă 

734,00 HG nr. 298/2011 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind măsurile de supraveghere şi 

controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 

animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 
reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 

produsele de origine animală  
60 Determinarea 

streptomicinei 
780,00 HG nr. 298/2011 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind măsurile de supraveghere şi 
controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 

animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 

reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 
produsele de origine animală  



61 Determinarea 

metronidazolului 
933,00 HG nr. 298 /2011 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind măsurile de supraveghere şi 

controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 

animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 
reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 

produsele de origine animală  
62 Determinarea reziduurilor 

de  Penicilina 
734,00 HG nr. 298/2011 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind măsurile de supraveghere şi 
controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 

animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 

reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 
produsele de origine animală  

63 Determinarea reziduurilor 

de  Amoxicilina 
684,00 HG nr. 298 /2011 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind măsurile de supraveghere şi 

controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 
animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 

reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 

produsele de origine animală  
64 Determinarea reziduurilor 

de  Ampicilina 
620,00 HG nr. 298/2011 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind măsurile de supraveghere şi 

controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 

animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 
reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 

produsele de origine animală  
65 Determinarea reziduurilor 

de  Sulfamide 

 

816,00 HG nr. 298/2011 pentru aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind măsurile de supraveghere şi 

controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 

animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 

reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 
produsele de origine animală 

  

                          Metode lichid cromatografice (HPLC) 
66 Determinarea sulfamidelor 

 

 

1 054,00 HG nr. 298/2011pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind măsurile de supraveghere şi 

controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la 
animalele vii şi la produsele lor, precumşi al 

reziduurilor de medicamente de uz veterinar în 

produsele de origine animală  

                      Spectrometrie de absorbție atomică în flacără   
67 Determinarea plumbului, 

cadmiului (Pb, Cd) - un 

element 

301,00 HG nr. 520/2010 cu privire la aprobarea 
Regulamentului sanitar privind contaminanţii din 

produsele alimentare  
68 Determinarea arsenului 

(As) -metodă 
spectrofotometrică 

 

 
 

 

 

 

335,00 HG nr. 520/2010 cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind contaminanţii din 
produsele alimentare 

 

                      Spectrometrie de absorbție atomică fără flacără    
69 Determinarea hidrargiului 

(Hg) 
221,00 HG nr. 520/2010 cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind contaminanţii din 

produsele alimentare  

                                       Metode gaz-cromatografice     



70 Determinarea grasimilor 

straine în lapte și produse 

lactate 

547,00 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru lapte și produse lactate. 
 

                                             Indici microbiologici    
71 Numărarea Campylobacter 

spp 
484,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 
microbiologice pentru produsele alimentare  

72 Detecția Salmonellei spp 376,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 
microbiologice pentru produsele alimentare  

73 Tipizarea serologică a 

tulpinelor bacteriene 

Salmonella spp 

1 066,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare  
74 Detecția Salmonellei spp (5 

esantioane) 
658,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare  
75 Detecția Listeria 

monocytogenes 
297,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare  
76 Numărarea Listeria 

monocytogenes 
448,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 
microbiologice pentru produsele alimentare  

77 Detecția Listeria 

monocytogenes (5 
eșantioane) 

445,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 
microbiologice pentru produsele alimentare  

78 Numărarea Listeria 

monocytogenes (5 

eșantioane) 

718,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare  
79 Numărarea Echerichia coli 111,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare  
80 Numărarea  Escherichia 

coli (5 esantioane) 
290,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare  
81 Numărarea staphylococcus 

goagolazo-pozitiv 
233,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 
microbiologice pentru produsele alimentare  

82 Numărarea staphylococcus 

goagolazo-pozitiv (5 
probe) 

412,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 
microbiologice pentru produsele alimentare  

83 Numărarea 

Enterobacteracee  
212,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 
84 Numărarea 

Enterobacteracee (5 

esantioane) 

472,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 
85 Determinarea bacteriilor 

coliforme 
194,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 
86 Determinarea bacteriilor 

acidolactice 
134,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 
87 Determinarea clostridiilor 

sulfitreducatoare 
192,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 
microbiologice pentru produsele alimentare 

88 Numararea drojdiilor și 

muceagaiului 
220,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 



89 Analiza microbiologica a 

conservelor in recipiente 

inchise ermetic 

(microorganisme viabile) 

185,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 

90 Indici microbiologici in 

produse din carne 
497,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 
91 Indici microbiologici in 

produse lactate 
465,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor 

privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 
92 Numararea numarului de 

colonii la 30 ⸰C 
185,00 HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 

HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Produse din carne” și alte DN în vigoare la 

produse.  
HG nr. 158 /2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de 

calitate pentru lapte și produse lactate.Și alte DN în 

vigoare la produs  

HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Miere naturala” 

                                             Analiză senzorială    
93 Analiza organoleptica a 

produselor fără prelucrare 
termica 

104,00 HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 

HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Produse din carne” și alte DN în vigoare la 

produse.  

HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de 

calitate pentru lapte și produse lactate.Și alte DN în 

vigoare la produs  
HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Miere naturala”  
94 Analiza organoleptica a 

produselor cu prelucrare 

termică 

128,00 HG Nr. 696 /2010 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 

HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Produse din carne” și alte DN în vigoare la 

produse.  

HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de 

calitate pentru lapte și produse lactate.Și alte DN în 

vigoare la produs  

HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Miere naturala”  
95 Analiza organoleptica a 

produselor de tip nou 
152,00 HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind 

criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 

 

 

 

  

                           Servicii consultantă, instuiri, rapoarte     
96  Consultanta și instruiri 

practice de laborator (o 
persoana-5 zile, fara tariful 

indecelui de examinat) 

1 400,00 Legea nr. 221/2004 privind activitatea sanitar-veterinaraă. 

 HG nr 1211/2018 cu privire la aprobarea Statutului 

Instituției publice  „Centrul Republican de Diagnostic 

Veterinar” 

HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 

comercializarea” 

HG nr. 720 /2007 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice ”Produse din carne” și alte DN în vigoare la 

produse.  



 HG nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de 

calitate pentru lapte și produse lactate.Și alte DN în 

vigoare la produs HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice ”Miere naturala” 

HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind 

criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 

 

 

97 Rapoarte științifice, de 
sinteză, pentru 

stabilirea/prelungirea 

termenului de valabilitate 

1 523,00 Legea nr. 221/2004 privind activitatea sanitar-veterinaraă. 

HG nr 1211/2018 cu privire la aprobarea Statutului 

Instituției publice  „Centrul Republican de Diagnostic 

Veterinar” 

HG Nr. 696/2010 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Carne – materie primă.  Producerea, importul şi 
comercializarea” 

HG nr. 720/2007 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Produse din carne” și alte DN în vigoare la 

produse.  

HG nr. 158 /2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de 

calitate pentru lapte și produse lactate.Și alte DN în 

vigoare la produs HG nr. 661/2007 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ”Miere naturala” 

HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind 

criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare  

                                        Servicii de decontaminare     
98 Incinerarea a materialelor 

patologic/biologice cu 

capacitatea pînă la 1000,00 

kg/oră 

2 597,00 Ghidul National de Biosecuritate în laboratoare, HG 

nr.315/2010 

 

 
 

   
99 Incinerarea a materialelor 

patologic/biologice cu 

capacitatea pînă la 50,00 
kg/oră 

1 125,00 Ghidul National de Biosecuritate în laboratoare, HG 

nr.315/2010 

 

      Lichid cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă - LC-MS/MS 
   

100 Determinarea reziduurilor 

de quinolone 
1 519,00 HG nr. 298/2011 

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

măsurile de supraveghere şi controlal unor substanţe 
şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la 

produsele lor, precumşi al reziduurilor de 

medicamente de uz veterinar în produsele de origine 
animală  

101 Determinarea reziduurilor 

de macrolide 
1 736,00 HG nr. 298 /2011 

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

măsurile de supraveghere şi controlal unor substanţe 
şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la 

produsele lor, precumşi al reziduurilor de 

medicamente de uz veterinar în produsele de origine 
animală  

102 Determinarea reziduurilor 

de antihelmintice 
1 359,00 HG nr. 298/2011 

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

măsurile de supraveghere şi controlal unor substanţe 
şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la 

produsele lor, precumşi al reziduurilor de 

medicamente de uz veterinar în produsele de origine 
animală  



Spectrometrie de absorbție atomică (AAS) cu cuptor de grafit     
103 Determinarea metalelor - 

Pb, Cd etc. (1 element) 
394,00 HG nr. 520/2010  cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind contaminanţii din 

produsele alimentare  

Spectrometrie de absorbție atomică (AAS HG) cu generare de hidruri 

   
104 Determinarea metalelor - 

As, Hg etc. (1 element) 
420,00 HG nr. 520/2010  cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind contaminanţii din 
produsele alimentare  

Indici virusologici 
105 Detecţia markerului 

vaccinal (tetraciclina) în 

oase recoltate de la vulpi 

vaccinate antirabic cu 
momeli, prin examen 

microscopic (UV) 

150,00 GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 185 
din 15-03-2019  privind aprobarea Planului măsurilor 

de supraveghere, 

control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica 
Moldova 

pentru anii 2019–2023 

106 Recoltarea, ambalarea și 

transportul probelor 
provenite de la vulpile 

împușcate in urma 

vânătorii de control, în 
cadrul  vaccinarii 

antirabice cu momeli 

(creier) 

363,00 GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 185 
din 15-03-2019 privind aprobarea Planului 
măsurilor de supraveghere,control şi eradicare a 

rabiei la vulpi în Republica Moldova  

pentru anii 2019–2023. 

107 Recoltarea, ambalarea și 
transportul probelor 

provenite de la vulpile 

împușcate in urma 
vânătorii de control, în 

cadrul  vaccinarii 

antirabice cu momeli 

(mandibula) 

336,00 GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 185 
din 15-03-2019 privind aprobarea Planului 

măsurilor de supraveghere,control şi eradicare a 

rabiei la vulpi în Republica Moldova 
pentru anii 2019–2023 

108 Recoltarea, ambalarea și 

transportul probelor 

provenite de la vulpile 
împușcate in urma 

vânătorii de control, în 

cadrul  vaccinarii 

antirabice cu momeli 
(lichid toracal) 

388,00 GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 185 
din 15-03-2019 privind aprobarea Planului 

măsurilor de supraveghere, 
control şi eradicare a rabiei la vulpi în  

Republica Moldova pentru anii 2019–2023 

109 Testul imunoenzimatic 

(ELISA)pentru detecţia 
anticorpilor antirabici 

postvaccinali  

 GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 185 
din 15-03-2019 privind aprobarea Planului 
măsurilor de supraveghere,control şi eradicare a 

rabiei la vulpi în Republica Moldova 

pentru anii 2019–2023 

Indici prionici 
110 Histologia EST 237,00 

GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1081 
din 22-09-2008 pentru aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind stabilirea regulilor de control 

şi supraveghere a unor encefalopatii spongiforme 

transmisibile 



111 Detecția PrPres prin testul 
rapid ELISA - protocol 

dublu sandwish sau 

protocolul cu polimeri 
chimici-pentru EST 

1649,00 
GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1081  

din 22-09-2008 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind stabilirea regulilor de control 
şi supraveghere a unor encefalopatii spongiforme 

transmisibile 

112 Detecția PrPres prin testul 

rapid ELISA  la Scrapie 
1649,00 

GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1081 
din 22-09-2008 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind stabilirea regulilor de control 

şi supraveghere a unor encefalopatii spongiforme 

transmisibile 
 

  


