
 

Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. ____ 

din  ____________ 

 

cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru produsele apicole 

 

        În conformitate cu art.9 al Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind 

produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, 

art. 431), art. 7, 12 și 27 ale Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia 

consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176-181, art.  

513),  

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Cerințele de calitate pentru produsele apicole (se anexează). 

    2. Prezentele Cerințe intră în vigoare după 3 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. 

 

 

 

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP 

 

 

    Contrasemnează: 

    Viceprim-ministru,                                                          

    ministrul economiei                                                        Octavian Calmâc 

     

Ministrul agriculturii  

    şi industriei alimentare                                                   Eduard Grama 

 

 

Ministrul Sănătății                                                         Ruxanda Glavan 

 
 

Ministrul Justiției                                                          Vladimir Cebotari 

 

 

 



 

Aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. ____ 

din _________________  

 

Cerințe de calitate pentru produsele apicole 

 

I. DOMENIUL DE APLICARE 

    1. Cerințe de calitate pentru produsele apicole (în continuare Cerințe) stabilesc 

condiții minime acceptabile de calitate, siguranţă a alimentelor, prezentare şi 

etichetare, care trebuie respectate la producerea, colectarea, procesarea, ambalarea, 

depozitarea, păstrarea, transportarea şi comercializarea produselor apicole, 

provenite atît din producţia internă, cît şi din cea de import. 

    2. Prezentele Cerințe nu se extind asupra: 

a) produselor apicole obținute în gospodăriile individuale pentru consumul casnic 

privat; 

b) producerii, manipulării sau depozitării produselor apicole pentru consumul 

casnic privat; 

c) produselor apicole cum sînt: miere, apilarnil, păstură, boştină. 

 

II. TERMINOLOGIE 

    3. În sensul prezentelor Cerințe, termenii folosiţi se definesc după cum urmează: 

    produse apicole - produse ce se obţin în familia de albine ca rezultat al activităţii 

lor vitale, sub denumirea de miere, ceară, propolis, polen, venin de albine, lăptişor 

de matcă, apilarnil, păstură, boştină; 

propolis - substanță cleioasă, de culoare de la maro pînă la brună-cafenie, 

produsă de albine pentru închiderea fisurilor apărute în stup, reglarea mărimii 

urdinișului, dezinfectarea celulelor din faguri înaintea depunerii ouălor de către 

regină, precum și pentru izolarea corpurilor străine ce au pătruns în stup; 

lăptișor de matcă – lichid vîscos, secretat de glandele faringiene ale albinelor; 

venin de albine - substanța rămasă după evaporarea părții volatile a masei 

secretate de albinele lucrătoare în momentul înțepăturii; 

ceară de albine - substanță secretată de glandele cerifere ale albinelor, utilizată 

pentru construcția fagurilor; 

polen - pulbere provenită din staminele plantelor cu flori, în care se găsesc 

celulele sexuale mascule. Este un aliment primordial pentru larve şi pentru albine. 

 

 



 

 

III. PRODUSELE DIN DOMENIUL REGLEMENTAT 

  4. Prezentele Cerințe îşi extind acţiunea asupra procesului de producere a 

produselor stipulate în tabelul de mai jos.  

Poziţia tarifară Denumirea produsului 

1521 90 100 Ceară de albine 

0410 00 000 Propolis 

0410 00 000 Lăptișor de matcă 

0410 00 000 Polen 

0510 00 000 Venin de albine 
 

5. Pozițiile tarifare 0 410 00 000 și 0510 00 000, menționate la punctul 4, 

conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25 

iulie 2014, poartă denumirea de „Produse comestibile de origine animală, 

nedenumite și necuprinse în altă parte” și corespunzător „Chihlimbar cenuşiu, 

castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, chiar uscată; glande şi alte substanţe de 

origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, 

refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu”.  
 

 

IV. CERINȚE GENERALE 

    6. Producătorii de produse apicole trebuie să asigure utilizarea bunelor practici, 

să întreprindă măsuri performante pentru realizarea calităţii, siguranţei alimentelor, 

formelor de prezentare şi etichetare. 

    7. Calitatea şi siguranţa produselor apicole presupune asigurarea respectării şi 

conformării cerinţelor prescrise, igienei alimentare pe durata procesului de 

producţie, de la materia primă pînă la consumator. 

    8. Calitatea şi siguranţa alimentelor trebuie obţinute şi monitorizate prin sisteme 

de management al calităţii producţiei şi prin metode, care să asigure o tratare 

sistematică a pericolelor potenţiale şi să prezinte informaţii, care permit 

trasabilitatea pentru identificarea întreprinderii, echipei de producţie, data 

ambalării, termenul de valabilitate, lotul, cantitatea şi calitatea produsului. 

    9. Producătorii de produse apicole trebuie să asigure menţinerea în paşaportul 

stupinei a înregistrărilor cu privire la executarea lucrărilor de întreţinere a 

familiilor de albine, combatere a bolilor şi a dăunătorilor, utilizare a preparatelor 

de stimulare și de uz veterinar, care, după caz, să ofere dovezi documentare ale 

respectării cerinţelor de calitate şi siguranţă a alimentelor prescrise în prezentele 

Cerințe. 

    10. Clădirile destinate pentru iernarea şi pentru fazele de repaus ale albinelor, 

pentru extracţie, colectare şi/sau condiţionare a produselor apicole trebuie să fie 



amplasate la distanțe specificate în Legea apiculturii și în zone ferite de surse de 

mirosuri străine, ferme de creştere a animalelor şi alte locuri poluate, care pot 

afecta albinele şi produsele rezultate din activitatea acestora.  

    11. Clădirile şi anexele unităţilor de întreţinere a albinelor trebuie să permită 

amplasarea echipamentului tehnologic în aşa mod încît să asigure practicile de 

bună igienă și bunele practici de producție pe durata procesului tehnologic.  

    12. Practicile de bună igienă trebuie utilizate pentru a evita crearea unui mediu 

favorabil bolilor şi dăunătorilor, conform prevederilor Regulilor generale de igienă 

a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 

2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84,  art.484). 

    13. Stupii, echipamentul şi recipientele, care vin în contact cu produsele apicole, 

trebuie să fie executate în conformitate cu cerinţele actelor normative şi legislative 

în vigoare și autorizate sanitar în conformitate cu procedura privind autorizarea 

sanitară a produselor cu un impact potențial asupra sănătății, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 cu privire la Serviciul de 

Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr.78-80, art.455). 

    14. Pe durata colectării produselor apicole, stupina trebuie să fie amplasată în 

aşa mod, încît să asigure cantităţi suficiente de nectar, polen, mană, precum şi 

acces la sursele de apă sigure. 

    15. Produsele apicole destinate consumului uman, trebuie să corespundă 

cerinţelor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare, depozitare, 

transport şi de informare a consumatorului prescrise de prezentele Cerințe. 

16. Transportarea produselor apicole se va efectua cu mijloace de transport care 

să asigure condiţii adecvate de igienă şi de temperatură prevăzute de prezentele 

Cerințe. 

17. Verificarea indicilor de calitate, a siguranţei alimentelor, a formelor de 

prezentare, marcare şi etichetare se efectuează de către producător, inclusiv:  

    1) indicii organoleptici se determină pentru fiecare lot; 

    2) indicii fizico-chimici se determină pentru fiecare lot. 

18. Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor de calitate, a formelor 

de prezentare şi etichetare se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de 

analiză, stabilite de standardele naţionale. 

19. Produsele apicole neconforme prezentelor Cerinţe nu pot fi plasate  pe piaţă. 

 

V. CERINȚE SPECIFICE 

1 Cerințe specifice pentru ceara de albine 

20. Ceara de albine, în funcție de tehnologia de obținere, se clasifică în: 



1) ceară de albine obținută la stupină; 

2) ceară de albine obținută pe cale industrială. 

21. Ceara de albine trebuie să întrunească caracteristicile specificate în anexa nr. 

1 la prezentele Cerințe. 

22. Ceara de albine nu trebuie să conţină alte adaosuri, inclusiv corpuri organice 

sau neorganice străine compoziţiei sale, cum ar fi: mucegai, insecte, fragmente de 

insecte, puiet sau impurităţi, precum nu trebuie sa fie modificată artificial. 

23. În partea inferioară a lingoului sau bucății de ceară de albine nu trebuie să 

fie prezente impurități sau emulsii. 

24. Depozitarea cerii de albine se va face în încăperi lipsite de mirosuri străine 

care îi pot afecta mirosul natural. 

25. Termenul de valabilitate a cerii de albine se stabileşte de către producător, pe 

răspunderea acestuia, sau în colaborare cu instituţii de cercetare, după testări 

prealabile, şi este avizat de organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice. 

 

2 Cerințe specifice pentru propolis 

26. Propolisul trebuie să fie obținut conform tehnologiei aprobate și trebuie să 

întrunească caracteristicile specificate în anexa nr. 2 la prezentele Cerințe. 

27. Nu se admite prelucrarea termică a propolisului (încălzirea, prelucrarea cu 

apă caldă, etc.). 

28. Depozitarea propolisului se va face în încăperi lipsite de mirosuri străine, 

bine aerisite, întunecoase, la temperatura nu mai mare de 25oC și umiditatea 

relativă a aerului de peste 65%. 

29. Termenul de valabilitate a propolisului se stabileşte de către producător, pe 

răspunderea acestuia, sau în colaborare cu instituţii de cercetare, după testări 

prealabile, şi este avizat de organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice, dar 

nu mai mult de 120 luni din data obținerii acestuia. 

 

3 Cerințe specifice pentru lăptișor de matcă 

30. Lăptișorul de matcă trebuie să fie obținut la stupină, din celulele unde se află 

larve cu vîrsta nu mai mare de trei zile. 

31. Lăptișorul de matcă trebuie să întrunească caracteristicile specificate în 

anexa nr. 3 la prezentele Cerințe. 

32. Prezența în lăptișorul de matcă a impurităților mecanice și proceselor de 

fermentație nu se admite. 

33. Lăptișorul de matcă se ambalează în ambalaj de sticlă întunecoasă care să nu 

permită pătrunderea razelor solare. 



34. Depozitarea lăptișorului de matcă se va face în camere frigorifice sau 

frigidere, la temperatura nu mai joasă de minus 6oC și nu mai ridicată de 10oC. 

35. Termenul de valabilitate a lăptișorului de matcă se stabileşte de către 

producător, pe răspunderea acestuia, sau în colaborare cu instituţii de cercetare, 

după testări prealabile, şi este avizat de organul de stat de supraveghere a sănătăţii 

publice, dar nu mai mult de 6 luni. 

4 Cerințe specifice pentru polen 

36. Polenul trebuie să întrunească caracteristicile specificate în anexa nr. 4 la 

prezentele Cerințe. 

37. Prezența în polen a impurităților mecanice nu se admite. 

38. Polenul se ambalează în recipiente curate, mecanic rezistente, lipsite de 

mirosuri străine și care se închid ermetic. 

39. Depozitarea polenului se va face în încăperi curate, la temperaturi cuprinse 

între 0oC și 15oC, și umiditatea relativă a aerului de pînă la 75%. 

40. Termenul de valabilitate a polenului se stabileşte de către producător, pe 

răspunderea acestuia, sau în colaborare cu instituţii de cercetare, după testări 

prealabile, şi este avizat de organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice, dar 

nu mai mult de 24 luni din data colectării.  

 

5 Cerințe specifice pentru veninul de albine 

41. Veninul de albine trebuie să întrunească caracteristicile specificate în anexa 

nr. 5 la prezentele Cerințe. 

42. Prezența în veninul de albine a impurităților insolubile în apă se admite în 

cantități ce nu depășesc 5 % din volumul total. 

43. Veninul de albine se ambalează în recipiente de sticlă întunecoasă care să nu 

permită pătrunderea razelor solare și care se închid ermetic cu capace din 

polietilenă. 

44. Depozitarea veninului de albine se va face în încăperi curate, uscate și 

întunecoase. 

45. Termenul de valabilitate a veninului de albine se stabileşte de către 

producător, pe răspunderea acestuia, sau în colaborare cu instituţii de cercetare, 

după testări prealabile, dar nu mai mult de 12 luni din ziua colectării. 

 

VI. AMBALAREA ȘI ETICHETAREA  

46. Produsele apicole trebuie să fie preambalate şi ambalate astfel încît să se 

asigure menţinerea cantităţii, calităţii şi inofensivităţii lor la depozitare, 

transportare şi distribuire. 



47. Eticheta trebuie să fie amplasată astfel încît să nu poată fi separată de 

recipient, iar informaţia de pe ea să fie vizibilă şi uşor lizibilă și să nu poată fi 

ştearsă. 

    48.  Eticheta trebuie să conţină următoarele date: 

a) denumirea sau denumirea comercială a produsului; 

b) lista ingredientelor; 

c) greutatea netă exprimată în grame sau kilograme; 

d) data ambalării, anul recoltării produsului şi termenul de valabilitate; 

e) condiții de păstrare; 

f) denumirea şi adresa producătorului şi/sau a importatorului; 

g) date privind identificarea lotului; 

    h) ţara de origine de unde s-au recoltat produsele apicole; 

    i) sediul producătorului, al ambalatorului sau al vînzătorului; 

j) alte date despre produsul respectiv, aşa ca valoarea energetică, instrucţiunile 

de utilizare, etc., pentru informarea completă a cumpărătorului. 

    49. Pentru lăptișorul de matcă producătorul, pe etichetă sau pe ambalaj, va 

înscrie și data limită de consum, fiind precedată de menţiunea “expiră la data de 

…”, indicîndu-se în ordine ziua, luna şi anul, în formă necodificată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1                                                                                                                                                 

la Cerințe de calitate 

pentru produsele apicole 

 

 

Indicatorii organoleptici și condiţiile fizico-chimice de admisibilitate 

pentru ceara de albine 

 

Indicatori Caracteristici pentru ceara de albine 
obținută la stupină obținută pe cale industrială 

Culoare alb, galben-deschis, 

galben, galben-închis, sur 

nu mai întunecat de maro-

deschis 

Miros natural de ceară specific 

Structura în secțiune omogenă, mărunt-

granulată 

omogenă, mărunt-

granulată 

Fracția masică de apă, %, max. 0,5 1,5 

Fracția masică de impurități 
mecanice, %, max. 

 

0,3 

 

0,3 

Adîncimea pătrunderii acului la 

20oC, mm: 

- determinarea cu penetrometrul 

- determinarea cu dispozitivul 

Вика ОГЦ-1 

 

 

pînă la 6,5 

 

pînă la 6,5 

 

 

6,6-9,0 

 

6,6-12,0 

Existența impurităților de falsificare nu se admite nu se admite 

Densitatea la 20oC a apei, g/cm3 0,95-0,97 0,95-0,97 

Indicele de refracție la 75oC 1,441-1,443 1,441-1,444 

Punctul de topire, oC 63,0-66,0 63,0-69,0 

Indicele de aciditate 16,0-20,0 17,0-21,0 

Indicele de saponificare 85,0-101,0 85,0-101,0 

Indicele de eter 67,0-84,0 71,0-83,0 

Indicele de iod, g de iod în 100 g de 

ceară de albine  

 

7,0-15,0 

 

9,0-20,0 

Raportul indicelui de eter către 

indicele de aciditate 

 

3,5-4,7 

 

3,3-4,5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2                                                                                                                                                 

la Cerințe de calitate 

pentru produsele apicole 

 

 

Indicatorii organoleptici și condiţiile fizico-chimice de admisibilitate 

pentru propolis 

 

Indicatori Caracteristici și norme 

Aspect exterior Masă solidă (bulgăraşi, fărâmituri sau 

brichetată), omogenă sau eterogenă, preferabil 

în particule necomprimate. 

Culoarea Culoare omogenă sau cu aspect marmorat în 

secţiune cu nuanţe de la verzuie-cenuşie la 

brună-cafenie. 

Consistenţa la temperatura mediului 

ambiant 

Maleabil, vîscos, vîscos-lipicios sau solid în 

funcţie de originea sa botanică şi geografică, la 

temperatura de la 20oC  pînă la 40oC, solid, 

sticlos, casant la temperatura mai mică de 200C  

Mirosul Plăcut aromat, caracteristic de răşini 

naturale, balsamic în funcţie de originea sa 

botanică şi geografică. 

Gustul Variat, de la moale şi balsamic până la puternic 

şi picant, deseori iute, uneori amărui, uşor 

astringent, diferit în funcţie de originea sa 

botanică şi geografică 

Punct de topire, oC 75-80 

Conţinutul de ceară, % max. 25 

Fracţia masică de flavonoide şi de alte 

substanţe fenole, %, min. 

 

25 

Indicele de iod, %, min. 35 

Fracţia masică de impurităţi mecanice, 

%, max. 

 

20 

Indicele de oxidarea, s., max. 22 

Cenuşă, %, max. 1,0 

Apă, %, max. 6,5 

Elemente toxice:   



               plumb (Pb), mg/kg 8 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3                                                                                                                                                 

la Cerințe de calitate 

pentru produsele apicole 

 

 

Indicatorii organoleptici și condiţiile fizico-chimice de admisibilitate 

pentru lăptișorul de matcă 

 

Indicatori Caracteristici și norme 

Aspect exterior și consistență Masă omogenă, netransparentă, cremoasă. 

Culoarea Albă cu nuanțe galbene sau cafeniu-deschis. 

Mirosul Plăcut aromat, cu nuanțe de miere, ușor 

picant, astringent. 

Fracţia masică de substanță uscată, % 30,0-35,0 

Fracţia masică de ceară, % max. 2,0 

Fracţia masică de impurităţi mecanice Nu se admite 

Indicele de oxidare, s., max. 10,0 

Fluorescență Albastru-deschis 

Concentrația ionilor de hidrogen (pH) în 

soluția apoasă a lăptișorului de matcă cu 

fracția masică de 1 % 

 

 

3,5-4,5 

Fracția masică a acizilor decenici, %, 

min. 

 

5,0 

Fracția masică de proteină brută, % 31,0-47,0 

Fracția masică de zăharuri regenerabile, 

%, min. 

20,0 

Fracția masică de zaharoză, %, max. 10,5 

Activitatea antimicrobiană 

(bacteriostaticitate contra stafilococului 

– st 209), mg/cm3, max. 

 

 

14 

Contaminarea cu microbi nepatogeni, 

mii/g, max. 

 

1,5 

Activitate biologică, mg, min. 180 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4                                                                                                                                                

la Cerințe de calitate 

pentru produsele apicole 

 

 

Indicatorii organoleptici și condiţiile fizico-chimice de admisibilitate 

pentru polen 

 

Indicatori Caracteristici și norme 

Aspect exterior  Masă granulară, ușor friabilă. 

Consistență  Dură, la presarea cu degetul nu se strivește, la 

presarea cu un obiect dur se presează sau parțial 

se zdrobește. 

Dimensiunea granulelor, mm 1,0-4,0. Se admite prezența granulelor zdrobite 

în volum de max. 1,5 % din masa probei. 

Culoarea De la galbenă pînă la violetă sau neagră. 

Mirosul Specific de miere și flori, caracteristic 

pentru polen. 

Gustul  Plăcut, dulceag, poate avea nuanțe de 

amărui sau acrișor. 

Fracţia masică de impurităţi mecanice, 

%, max. 

 

0,1 

Fracţia masică de apă, % De la 8 pînă la 10 

Indicele de oxidare, s., max. 23,0 

Concentrația ionilor de hidrogen (pH) în 

soluția apoasă a polenului cu fracția 

masică de 2 %, min. 

 

 

4,3-5,3 

Fracția masică de proteină brută, %, 

min. 

21,0 

Fracția masică de cenușă brută, %, max. 4,0 

Fracţia masică de flavonoide, %, min. 2,5 

Fracția masică de impurități minerale, 

%, max. 

 

0,6 

Elemente toxice Nu se admit 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5                                                                                                                                                

la Cerințe de calitate 

pentru produsele apicole 

 

 

Indicatorii organoleptici și condiţiile fizico-chimice de admisibilitate 

pentru veninul de albine 

 

Indicatori Caracteristici și norme 

Aspect exterior  Pulbere, masă mărunt granulată, solzișori. 

Consistență  Praf. 

Culoarea Alb cu nuanțe cenușie sau gălbuie. 

Proprietăți organoleptice Provoacă iritații ale mucoasei, stărnut. 

Fracţia masică de impurităţi insolubile în 

apă, %, max. 

 

5 

Fracţia masică de apă, %, max. 8  

Fracția masică de cenușă brută, %, max. 2 

Activitatea fosfolipazei A2 într-un mg 

de venin de albine, transformată în masă 

uscată, UI, min. 

 

 

100 

Activitatea complexului de hidroliză 

glucozaminglican într-un mg de venin de 

albine, transformată în masă uscată, UI, 

min. 

 

 

 

90 

Determinarea timpului de hemoliză, sec., 

max. 

 

300 

Fracția masică de melitină, %, max. 50 

Fracția masică de apamină, %, max. 2 

 

 

 



NOTĂ  INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor 

de calitate pentru produsele apicole 

 

 

Adoptarea de către Parlament a Legii apiculturii nr. 70-XVI din 30.03.2006, 

precum și Legii nr. 205 din 16.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

apiculturii nr. 70-XVI din 30 martie 2006, a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării 

ramurii apiculturii în ţara noastră. Implementarea prevederilor Legii a contribuit, în 

primul rînd, şi, cel mai important, la ameliorarea relaţiilor apicultorilor cu autorităţile 

publice locale, cu cele din silvicultură, protecţia mediului, siguranța alimentelor, 

direcţiile raionale agricultură şi alimentaţie, ceea ce a creat condiţii sociale favorabile 

pentru activitatea apicolă. 

       Pentru implementarea prevederilor Legii apiculturii, statul, prin intermediul  

ministerelor de resort, în colaborare cu asociaţiile apicultorilor, a întreprins un şir de 

măsuri, principalele fiind: 

       - adoptarea Programului Naţional de dezvoltare a apiculturii pentru perioada 

anilor 2006 – 2015; 

       - aprobarea „Reglementării tehnice – miere naturală”, ajustată la normele UE; 

       - instituirea Consiliului pe produs „Miere de albine, alte produse apicole şi 

produse procesate”, conform Legii nr. 257-XVI din 27.07.2006 privind organizarea şi 

funcţionarea pieţelor produselor agricole. 

Acestea şi alte măsuri întreprinse au contribuit la ameliorarea situaţiei în ramură.  

        Totodată, implementarea prevederilor Legii apiculturii în diferite segmente ale 

activităţii apicole necesită elaborarea şi aplicarea în practica apicolă a unor noi 

reglementări în domeniu.  

        Elaborarea prezentului proiect de Hotărîre a Guvernului a fost condiţionată de un 

şir de factori, principalii precum: 

- lipsa unor cerințe şi reguli de evaluare și certificare a produselor apicole (ceară de 

albine, propolis, lăptișor de matcă, venin de albine și polen), cu excepția mierii 

naturale; și 

- imposibilitatea plasării pe piață a produselor apicole nominalizate, în lipsa unui 

certificat care să ateste calitatea produsului. 

Inițial, în procesul de elaborare, în urma examinării materialelor de lucru, literaturii 

de specialitate, actelor normative în vigoare, etc., se preconiza modificarea și 

completarea unui act normativ deja existent (Reglementării tehnice „Miere naturală”), 

avînd în vedere condițiile de producere și procesul de activitate a apicultorilor. Este 

vădit faptul că procesul de obținere a cerii de albine, propolisului, lăptișorului de 

matcă și a polenului, este indivizibil de procesul de obținere a mierii naturale. Potrivit 

calculelor, obținerea și valorificarea produselor menționate, practic dublează 

rentabilitatea stupinelor în comparație cu veniturile obținute doar din comercializarea 

mierii, astfel creînduse oportunități pentru desfășurarea unei activități economice mai 

profitabile. 

Însă, în procesul de avizare a proiectului de hotărîre a Guvernului pentru 

modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 661 din 13.06.2007 cu privire la 



aprobarea Reglementării Tehnice “Miere naturală”, instituițiile de resort au sugerat 

elaborarea unui act normativ nou, pentru a se evita crearea unor noi bariere în calea 

comerțului, avind în vedere că  Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 13.06.2007 transpune 

prevederile din Directiva 2001/110/CE privind mierea și care prevede cerințe 

obligatorii doar pentru miere. Urmare opiniilor recepționate, s-a decis elaborarea 

Cerințelor de calitate pentru produsele apicole 

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate 

pentru produsele apicole, vine întru realizarea punctului 4 al Planului de implementare 

a Programului de dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova pentru perioada 2006-

2015.  

Trebuie de menţionat faptul că aprobarea prezentului proiect nu va genera 

cheltuieli suplimentare nici din partea deţinătorilor de stupine, apicultorilor și 

procesatorilor de produse apicole.  

Prezentul proiect de hotărîre nu implică cheltuieli financiare din cadrul bugetului 

de stat. Toate cheltuielile adiționale care vor surveni, vor fi alocate în limita 

mijloacelor financiare aprobate în legea bugetară anuală. 
 

  

Șef al DPPRCPA                                                      T. Nistorică 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. V. Roșca, 

022 210 118 

valentin.rosca@maia.gov.md 

 

 

mailto:valentin.rosca@maia.gov.md

