
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E   nr._________ 

din ___________________ 

Chişinău 

 

 

pentru modificarea si completarea Hotarîrii Guvernului nr. 611 din 5 iulie 2010  

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 611 din 5 iulie 2010 cu privire la aprobarea 

Reglementarii tehnice "Lapte si produse lactate” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 119-120 art. 692. Data intrării în vigoare 13.10.2010) cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

1) Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 611 din 5 iulie 2010:  

a) aliniatul unu se completează cu următorul text ” Regulamentul UE nr 

1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 

instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) 

nr. 1234/2007 ale Consiliului”; 

b) la punctul 3, secțiunea I, tabelul 1 va aveau următorul cuprins:  

 

”Sectorul laptelui și produselor lactate include produsele enumerate în următorul 

tabel: 

Codul NC Descriere 

 0401 Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau 

alți îndulcitori 

 0402 Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau 

alți îndulcitori 

 0403 10 11 

până la 

0403 10 39 

0403 9011 

până la 

0403 90 69 

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente 

de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu 

adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nearomatizate și fără adaos de 

fructe sau cacao 

 0404 Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; 

produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de 



zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte 

 0405 Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru 

tartine cu un conținut de grăsimi de peste 75 %, dar mai mic de 

80 % din greutate 

 0406 Brânză și caș” 

2) la secțiunea II. Terminologie se completează și se modifică după cum 

urmează: 

a) punctul 5) după primul aliniat se completează cu următorul text: ”5
1
) 

Produse de brînză proaspătă – produs lactate cu un conținut înalt de proteină cu 

diferite adaosuri alimentare (ingrediente), obținut în urma fermentării laptelui și 

culturilor acidolactice, cu sau fără folosirea clorurii de calciu, cu separarea 

prealabilă a zerului și adăugarea adausurilor alimentare (ingredient); 

b) punctul 8) se completează în final cu următorul text:”cu sau fără adăugarea 

adausurilor alimentare (ingredientelor)”; 

c) punctul 14) se expune în următoarea redacție: ”Lapte de consum 

1) Următoarele produse sunt considerate ca fiind lapte de consum: 

a) lapte crud - lapte care nu a fost tratat termic la peste 40
o
C și nici nu a fost 

supus unui tratament cu un efect echivalent; 

b) lapte integral -  lapte tratat termic care, în privința conținutului de grăsime, 

îndeplinește una dintre următoarele condiții: 

i) lapte integral standardizat - lapte cu un conținut de grăsime de cel puțin 

3,50% (m/m). Totuși, statele membre pot prevedea o categorie 

suplimentară de lapte integral cu un conținut de grăsime de 4,00 % (m/m) 

sau mai mult; 

ii) lapte integral nestandardizat - lapte cu un conținut de grăsime care nu a 

fost modificat de la stadiul de mulgere prin adăugarea sau eliminarea de 

grăsimi din lapte sau prin amestecarea cu lapte al cărui conținut de grăsime 

naturală a fost modificat. Cu toate acestea, conținutul de grăsime nu poate fi 

mai mic de 3,50% (m/m); 

c) lapte semidegresat - lapte tratat termic al cărui conținut de grăsime a fost redus 

la cel puțin 1,50% (m/m) și la cel mult 1,80% (m/m); 

d) lapte-degresat -  lapte tratat termic al cărui conținut de grăsime a fost redus la 

cel mult 0,50% (m/m). 

Numai laptele care îndeplinește condițiile stabilite pentru laptele de consum 

poate fi livrat sau vândut fără a fi procesat consumatorului final, direct sau prin 

intermediul restaurantelor, spitalelor, cantinelor sau al altor unități de acest tip; 

e) se completează cu punctele 14
1
 cu următorul cuprins: ”14

1
) laptele tratat 

termic care nu întrunește cerințele privind conținutul de grăsime stabilite la literele 

(b), (c) și (d) este considerat lapte de consum cu condiția indicării pe ambalaj a 

conținutului de grăsime în mod clar, cu o zecimală, sub forma „…% grăsime”. 

Acest tip de lapte nu este descris ca lapte integral, lapte semidegresat sau lapte 

degresat.”; 

Laptele de consum trebuie: 



1) să aibă un punct de îngheț apropiat de punctul mediu de îngheț al laptelui 

crud înregistrat în zona de origine de unde a fost colectat laptele de consum; 

2) să aibă o masă mai mare sau egală cu 1 028 de grame/litru pentru laptele 

care conține 3,5 % (m/m) grăsime la o temperatură de 20°C sau o greutate 

echivalentă pe litru pentru laptele având un conținut diferit de grăsime; 

3) să conțină un minim de 2,9% (m/m) materie proteică pentru laptele 

conținând 3,5 % (m/m) grăsime sau o concentrație echivalentă în cazul laptelui 

având un conținut diferit de grăsime; 

 

f) punctul 42), aliniatul I, se completează în final cu următorul text: 

”în funcție de grăsimi untul se clasifică în următoarele tipuri: 

1) unt - cu un conținut de grăsime din lapte cuprins între minimum 80% și mai 

puțin de 90%, cu un conținut maxim de apă de 16% și un conținut maxim de 

material lactat uscat fără grăsime de 2%; 

2) unt - cu un conținut de grăsime din lapte cuprins între minimum 60% și 

maximum 62%; 

3) unt - cu un conținut de grăsime din lapte cuprins între minimum 39% și 

maximum 41%; 

4) produse lactate tartinabile - cu următoarele conținuturi de grăsime lactată: 

- mai puțin de 39%; 

- peste 41%, dar sub 60%; 

- peste 62%, dar sub 80%; 

 

j) după punctul 49), se completează cu subpunctele 50-61 cu următorul cuprins: 

”50) lapte parțial deshidratat - produsul lichid, îndulcit sau nu, obținut direct 

prin înlăturarea parțială a apei din lapte, din lapte degresat în mod parțial sau 

integral sau dintr-un amestec al acestor produse, care poate prezenta un adaos de 

smântână sau de lapte deshidratat în mod integral, sau amândouă, cantitatea în 

procente de lapte deshidratat în mod integral adăugat nedepășind, în produsul finit, 

25 % din totalul de substanță solidă din lapte; 

51) conținut de grăsime - raportul de masă exprimat în părți de grăsime din 

lapte la o sută de părți de lapte din laptele respectiv; 

52) conținut proteic - raportul de masă al părților proteice la o sută de părți de 

lapte din laptele respectiv (obținut prin înmulțirea cu 6,38 a conținutului total de 

azot din lapte exprimat în procentaj de masă); 

53) tipuri de lapte condensat neîndulcit 

a) lapte condensat cu conținut mare de grăsime - lapte parțial deshidratat cu un 

conținut masic de minimum 15% grăsime și de minimum 26,5% substanță solidă 

totală din lapte; 

b) lapte condensat - lapte parțial deshidratat cu un conținut masic de minimum 

7,5 % grăsime și de minimum 25% substanță solidă totală din lapte; 

c) lapte condensat degresat parțial - laptete parțial deshidratat cu un conținut 

masic de minimum 1% și maximum 7,5% grăsime și de minimum 20% substanță 

solidă totală din lapte; 



d) lapte condensat degresat - lapte parțial deshidratat cu un conținut masic de 

maximum 1 % grăsime și de minimum 20 % substanță solidă totală din lapte; 

54) tipuri de lapte condensat îndulcit 

a) lapte condensat îndulcit - lapte parțial deshidratat cu un adaos de zaharoză 

(zahăr semi-alb, zahăr alb sau extra alb) și cu un conținut masic de minimum 8% 

grăsime și de minimum 28% substanță solidă totală din lapte; 

b) lapte condensat îndulcit, parțial degresat - lapte parțial deshidratat cu un 

adaos de zaharoză (zahăr semi-alb, zahăr alb sau extra alb) și cu un conținut masic 

de minimum 1% și maximum 8% grăsime și de minimum 24% substanță solidă 

totală din lapte; 

c) lapte condensat îndulcit, degresat - lapte parțial deshidratat cu un adaos de 

zaharoză (zahăr semi-alb, zahăr alb sau extra alb) și cu un conținut masic de 

maximum 1% grăsime și de minimum 24% substanță solidă totală din lapte; 

55) lapte complet deshidratat - produsul solid, în care conținutul de apă nu 

depășește 5 % din masa produsului finit, obținut direct prin îndepărtarea apei din 

lapte, din lapte parțial sau integral degresat, din smântână sau dintr-un amestec al 

acestor produse; 

a) lapte deshidratat cu conținut ridicat de grăsimi sau lapte praf cu 

conținut mare de grăsimi; 

lapte deshidratat cu conținut masic de minimum 42% grăsime; 

b) lapte deshidratat integral sau lapte praf integral 

lapte deshidratat cu conținut masic de minimum 26% și maximum 42% 

grăsime; 

c)lapte deshidratat parțial degresat sau lapte praf parțial degresat 

lapte deshidratat cu conținut masic de minimum 1,5 % și maximum 26 % 

grăsime; 

d) lapte deshidratat degresat sau lapte praf degresat 

lapte deshidratat cu conținut masic de maximum 1,5 % grăsime; 

 

56) produs secundar – produs obţinut în timpul fabricării produselor lactate; 

 

57) băutură de lapte – produs fabricat din lapte de vacă şi/ sau părţile 

component ale laptelui, cu adaos de produse nelactice care nu înlocuesc 

părţile componente ale laptelui (ex cafea, cacao, vitamine ş.a.); 

 

58) produs de lapte smîntînit (degresat) – produs obţinut din prelucrarea 

laptelui, fabricat din lapte degresat şi/sau zară şi/sau zer şi/sau din 

componentele principale ale acestor produse; 



59) zară – produs secundar obţinut din prelucrarea laptelui la procesul de 

fabricare a untului; 

60)  grăsimi lactate - produse sub formă de emulsie solidă și maleabilă, în 

principal de tipul apă-în-ulei, provenind exclusiv din lapte și/sau anumite 

produse lactate, pentru care grăsimea este elementul principal de valoare. Cu 

toate acestea, pot fi adăugate și alte substanțe necesare obținerii produselor, 

dacă aceste substanțe nu sunt utilizate în scopul înlocuirii în întregime sau în 

parte a oricăruia din constituenții laptelui. 

 

61)  grăsimi formate din produse vegetale și/sau animale - produsele sub 

formă de emulsie solidă și maleabilă, în principal de tipul apă-în-ulei, 

provenite din grăsimi solide și/sau lichide vegetale și/sau din grăsimi animale 

destinate consumului uman, cu un conținut de grăsime din lapte între 10% și 

80% din conținutul de grăsime 

3) la secțiunea III. Cerinţe generale: 

punctul 9., textul ”4” se substituie cu ”4+2
0
C” 

 

4) la secțiunea V. Cerinţe de calitate pentru laptele fermentat puntul:  

punctul 24 subpunctul  4) textul ”gelatină şi amidon în ” se substituie cu 

textul:”aditivii alimentari în”; 

 

5) la secțiunea VII. Cerinţe de calitate pentru brînza nematurată,inclusiv brînza 

proaspătă: punctul 37. 

subpunctul 3) va avea următoarea redacție: ”sare de uz alimentar”; 

subpunctul 5) va avea următoarea redacție:”aditivii alimentari” 

 

6) la secțiunea IX. Cerințe de calitate pentru unt și pasta de unt se compeltează cu 

un table nou în următoarea redacție: 

 

Grupul de grăsimi Denumirea 

comercială 

Categoriile de produse 

Definiții Descriere suplimentară a 

categoriei cu o indicare a 

conținutului de grăsime (%) 

din greutate 

A. Grăsimi lactate 

Produsele sub formă de emulsie 

solidă și maleabilă, în principal 

de tipul apă-în-ulei, provenind 

1. Unt 
 

Produsul cu un conținut de 

grăsime din lapte cuprins între 

minimum 80% și mai puțin de 

90%, cu un conținut maxim 

de apă de 16% și un conținut 

maxim de material lactat uscat 



exclusiv din lapte și/sau 

anumite produse lactate, pentru 

care grăsimea este elementul 

principal de valoare. Cu toate 

acestea, pot fi adăugate și alte 

substanțe necesare obținerii 

produselor, dacă aceste 

substanțe nu sunt utilizate în 

scopul înlocuirii în întregime 

sau în parte a oricăruia din 

constituenții laptelui. 

fără grăsime de 2%. 

2. Unt 3/4 

grăsime 
 

Produsul cu un conținut de 

grăsime din lapte cuprins între 

minimum 60% și maximum 

62%. 

3. Unt 1/2 

grăsime 
 

Produsul cu un conținut de 

grăsime din lapte cuprins între 

minimum 39% și maximum 

41%. 

4. Produse 

lactate 

tartinabile X 

% 
 

Produsul cu următoarele 

conținuturi de grăsime lactată: 

- mai puțin de 39%; 

- peste 41%, dar sub 60 %; 

- peste 62%, dar sub 80%. 
 

B. Grăsimi formate din 

produse vegetale și/sau 

animale 

Produsele sub formă de emulsie 

solidă și maleabilă, în principal 

de tipul apă-în-ulei, provenite 

din grăsimi solide și/sau lichide 

vegetale și/sau din grăsimi 

animale destinate consumului 

uman, cu un conținut de 

grăsime din lapte între 10% și 

80% din conținutul de grăsime. 

1. Amestec 
 

Produsul obținut dintr-un 

amestec de grăsimi vegetale 

și/sau animale cu un conținut 

de grăsime cuprins între 

minimum 80% și mai puțin de 

90%. 

2. Amestec 3/4 

grăsime 
 

Produsul obținut dintr-un 

amestec de grăsimi vegetale 

și/sau animale cu un conținut 

de grăsime cuprins între 

minimum 60% și maximum 

62%. 

3. Amestec 1/2 

grăsime 
 

Produsul obținut dintr-un 

amestec de grăsimi vegetale 

și/sau animale cu un conținut 

de grăsime cuprins între 

minimum 39% și maximum 

41%. 

4. Amestec 

tartinabil X % 
 

Produsul obținut dintr-un 

amestec de grăsimi vegetale 

și/sau animale cu următoarele 

conținuturi de grăsime: 

- mai puțin de 39%; 

- peste 41%, dar sub 60%; 

 peste 62%, dar sub 80%.” 
 

 

7) Anexa nr. 4 la Reglementarea tehnică, tabelul 2, în final se completează cu următorul text:  

”Aciditatea tetrabilă  0T, max 220” 



 

2. Prezenta Hotărîre întră în vigoare la trei luni din data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Ministerului Sănatășii, Muncii și 

Protecției Sociale. 

 

Prim-ministru                                      Pavel FILIP 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

Ministrul economiei                                             Octavian CALMÎC 

 

Ministrul agriculturii, dezvoltării 

Regionale și mediului                                           Vasile BÎTCA 

 


