
 
                                                              Modificat 
                HOTARÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
          Cu privire la efectuarea certificarii productiei în 
                           Republica Moldova 
 
                         Nr.414  din  13.06.94 
 
                     Monitor nr.7/67 din 30.07.1994 
 
                                * * * 
 
    Întru realizarea    Hotarîrii   Parlamentului   Republicii   Moldova 
nr.1454-XII  din  25 mai 1993 "Pentru aplicarea Legii privind  protectia 
consumatorilor", Guvernul Republicii Moldova hotaraste: 
 
    1. Se aproba: 
    Programul organizarii   si  efectuarii  certificarii  în   Republica 
Moldova (anexa nr.1); 
    Lista produselor  (serviciilor) daunatoare consumatorilor, prescrise 
reclamei (anexa nr.2). 
 
    2. Se aproba si se pun în aplicare: 
    de la 1 august 1994-Nomenclatorul produselor, inofensivitatea carora 
se confirma prin certificate obligatorii de conformitate (anexa nr.3); 
    de la 1 iulie   1994  -  Nomenclatorul  produselor,  inofensivitatea 
carora  se  confirma de catre producator (furnizor) prin  declaratii  de 
conformitate (anexa nr.4); 
    de la 1 august    1994   -   Nomenclatorul   produselor   importate, 
inofensivitatea  carora  se  confirma prin  certificate  obligatorii  de 
conformitate (sau prin documente asimilate acestora) (anexa nr.5). 
    Pentru marfurile,   importate  din  Azerbaidjan,  Armenia,  Belarus, 
Gruzia,  Kîrgîstan, Turkmenistan, Ucraina, Federatia Rusa,  Tadjikistan, 
Uzbekistan  si Kazahstan, aceasta dispozitie se va aplica de la 1  iulie 
1995. 
 
    2. Ministerele, departamentele si agentii economici sînt obligati sa 
asigure  certificare  calitatii  articolelor sau  produselor  furnizate, 
exclusiv   în  cadrul  si  conform  regulilor  Sistemului  National   de 
Certificare al Republicii Moldova. 
    Certificarea  produselor  destinate  exportului  se  va  efectua  în 
conformitate   cu  cerintele  contractelor,  luîndu-se  în   considerare 
prevederile  conventiilor interstatale privind recunoasterea reciproca a 
rezultatelor activitatii în domeniul certificarii. 
 
    3. Departamentul  Standarde,  Metrologie  si  Supraveghere  Tehnica, 
ministerele   si  departamentele  sa  asigure  crearea  si   acreditarea 
organismelor   de   certificare  a  produselor,  antrenînd  în   aceasta 
activitate   laboratoarele   agentilor   economici,   organisme   neutre 
specializate, institutii de cercetare-dezvoltare si de proiectare. 
 
    4. Se stabileste  ca  de la 1 august 1994 Departamentul  Controlului 
Vamal  va  organiza în punctele vamale ale Republicii Moldova  controlul 
certificatelor  de conformitate (sau al documentelor asimilate acestora) 
ce atesta inofensivitatea marfurilor importate. 
 
    6.  Se autorizeaza    Departamentul    Standarde,   Metrologie    si 
Supraveghere  Tehnica,  de comun acord cu ministerele si  departamentele 
interesate,   sa   opereze  modificari  în  nomenclatoarele   produselor 



(fabricate si importate în Republica Moldova), inofensivitatea carora se 
confirma  prin  certificate obligatorii de conformitate,  aprobate  prin 
Hotarîrea  Guvernului  Republicii Moldova nr. 414 din 13 iunie  1994  si 
prin  prezenta hotarîre. 
 [Pct. 6 introdus prin Hot. Guv. nr.696 din 09.10.95] 
 
             Prim-ministru-interimar 
             al Republicii Moldova                 ION GUTU 
 
 
 
                                                Anexa nr.1  
                                          la  Hotarîrea Guvernului         
                                            Republicii Moldova  
                                          nr.414 din 13 iunie 1994 
 
                               PROGRAMUL 
      organizarii si efectuarii certificarii în Republica Moldova 
 
------------------------------------------------------------------------ 
      Denumirea actiunilor         |     Executorii        |  Termenul  
                                   |                       |  executarii 
-----------------------------------|-----------------------|------------ 
              1                    |             2         |     3  
------------------------------------------------------------------------ 
                        I. Asigurarea organizatorica si metodologico- 
                           normativa a activitatii de certificare 
 
Elaborarea unui set de documente    Departamentul Standarde, 
metodologice-organizationale,       Metrologie si Suprave- 
care sa asigure functionarea Sis-   ghere Tehnica (Moldova- 
temului National de Certificare     standard), Ministerul 
(S.N.C.), si introducere lor în     Economiei, Ministerul 
aplicare, precum urmeaza:           Finantelor, Ministerul 
                                    Industriei, Ministerul  
                                    Agriculturii si Alimen- 
                                    tatiei, Ministerul Sana- 
                                    tatii 
    a) standarde: 
cerintele fata de documentele                                 trimestrul 
normative, folosite la certifi-                  "             II,1994 
carea produselor                                                 
 
Marca nationala de conformita-                   "            trimestrul 
te                                                             II, 1994 
 
    b) instructiuni: 
procedura generala de suprave-                                trimestrul 
ghere a respectarii cerintelor                   "             III,1994 
de certificare si de calitate 
a produselor certificate 
 
Modul de aplicare a sanctiunilor                              trimestrul 
economice si financiare pentru                   "             III,1994 
nerespectarea cerintelor standar- 
delor si altor documente 
 
Modul de organizare si efectuare   Ministerul Economiei,      trimestrul 
a controlului calitatii produse-   Moldovastandard,            II,1994 



lor de import                      Departamentul Contro- 
                                   lului Vamal 
Modul de finantare si achitare a   Moldovastandard, Depar-    trimestrul  
esantioanelor (mostrelor) produ-   tamentul Comertului,        III,1994 
selor, prelevate din reteaua de    Ministerul Finantelor 
comert (de la furnizor) pentru 
efectuarea încercarilor si con- 
firmarea calitatii lor 
 
    c) documente fundamentale 
       în domeniul certificarii: 
 
Regulamentul cu privire la cer-    Moldovastandard            trimestrul 
tificarea sistemelor de calita-                                II,1994 
te si atestare a producerii (teh- 
nologiei)                     
 
Regulamentul organismului de cer-        "                    trimestrul 
tificare a sistemelor de cali-                                 II,1994 
tate si atestare a proceselor in- 
dustriale (a tehnologiilor) 
 
Regulamentul expertilor-auditori         "                    trimestrul  
                                                               II,1994 
Modul de achitare a lucrarilor     Moldovastandard,           trimestrul  
de certificare                     Ministerul Finantelor       II,1994 
 
Expertizarea si revizuirea docu-   Moldovastandard,              1994 
mentatiei normative tehnice pen-   ministerele si depar- 
tru produsele, supuse certifica-   tamentele, comitetele 
rii obligatorii, conform cerin-    tehnice pentru standar- 
telor Ghidului ISO/CEI 7,51        dizare 
 
            II. Crearea retelei organismelor de certificare 
                si laboratoarelor (centrelor) de încercari, 
                specializate în certificarea tipurilor con- 
                crete de produse (servicii) 
 
Extinderea retelei centrelor de     Moldovastandard,          Semestrul 
încercari si certificare, cu po-    Ministerul Industriei,     I,1994 
sibilitati reale de a-si onora      Ministerul Agricultu- 
functiile de certificare într-un    rii si Alimentatiei,  
domeniu concret (sau pentru tipuri  Departamentul Arhi- 
concrete de produse), si a labora-  tecturii si Construc- 
toarelor (centrelor) de încercari,  tiilor 
apte sa efectuieze încercarile de 
certificare 
 
Elaborarea etapelor de pregatire    Moldovastandard, Mini-    trimestrul 
catre acreditare a organismelor     sterul Industriei, Mini-   II,1994 
de certificare si laboratoarelor    sterul Agriculturii si      
de încercari conform unor grafi-    Alimentatiei, Departa- 
ce concrete                         mentul Arhitecturii si 
                                    Constructiilor 
 
Definitivarea lucrarilor organi-    Agentii economici,         1994-1996 
zatorice (pregatirea documenta-     ministerele, deparatamen- 
tiei, personalului, dotarea cu      tele, Ministerul Priva- 
utilaje indispensabile) în vede-    tizarii si Administrarii 



rea acreditarii organismelor de     Proprietatii de Stat 
certificare si a laboratoarelor 
(centrelor) de încercari 
 
Acreditarea organismelor de cer-    Moldovastandard           conform 
tificare si a laboratoarelor                                  graficelor 
(centrelor) de încercari                                      stabilite 
 
              III. Pregatirea si reciclarea cadrelor în 
                   domeniul certificarii 
 
Pregatirea si reciclarea în         Moldovastandard,          1994-1995 
modul stabilit a expertilor-        Ministerul Finantelor, 
auditori din subdiviziunile         Ministerul Economiei 
structurale ale Moldvastan- 
dard-ului si ai centrelor de 
certificare, inclusiv în do- 
meniile: 
    certificarea produselor - 
    10 pers; 
    acreditarea laboratoarelor 
    de încercari - 5 pers; 
    atestarea proceselor de 
    producere - 4 pers; 
    certificarea sistemelor 
    calitatii - 4 pers. 
 
Pregatirea si reciclarea ca-        Moldovastandard, Mini-    începînd  
drelor economiei nationale          sterul Învatamîntului,     cu 1994 
în domeniul standardizarii,         Ministerul Economiei, 
metrologiei si certificarii         Ministerul Finantelor 
 
Elaborarea programelor de studii    Moldovastandard, Mini-    trimestrul 
în domeniul standardizarii, metro-  sterul Învatamîntului      III,1994 
logiei si certificarii în scopul 
includerii lor în programele în- 
vatamîntului superior si mediu de  
profil 
 
                    IV. Activitatea internationala 
 
Extinderea relatiilor reciproce     Moldovastandard,          1994-1995 
cu organismele internationale       Ministerul Economiei 
si regionale de standardizare 
si metrologie (C.E.I., I.S.O., 
M,A,X,A, etc.) 
 
Semnarea acordurilor de colabo-     Moldovastandard,Mini-     în functie  
rare si asistenta reciproca în      sterul Economiei, De-         de 
domeniul certificarii cu statele-   partamentul Comertului    necesitati 
pati ale acordurilor comerciale 
încheiate anterior 
 
                V. Propagarea standardelor si informarea 
                   în domeniul certificarii 
 
Crearea, în scopul informarii      Moldovastandard, Mini-     1994 
consumatorilor în domeniul         sterul Economiei, Mini- 
standardizarii, certificarii       sterul Finantelor 



calitatii si inofensivatatii 
produselor, a unui centru na- 
tional de informare 
 
Acordarea sprijinului si aju-      Moldovastandard, orga-     în functie  
torului necesar în crearea         nele autoadministrarii     imperative  
organizatiilor publice pentru      locale                         si  
protectia drepturilor consuma-                                solicitari 
torilor 
 
Publicarea rezultatelor supra-      Moldovastandard           permanent 
vegherii în Republica Moldova a  
calitatii articolelor produse 
(serviciilor prestate) 
 
 
                                                Anexa nr.2  
                                          la  Hotarîrea Guvernului          
                                            Republicii Moldova  
                                          nr.414 din 13 iunie 1994 
 
                                 LISTA 
                  produselor (serviciilor) daunatoare 
                   consumatorilor, proscrise reclamei 
 
    Articole din tutun; 
 
    Bauturi spirtoase tari; 
 
    Droguri si stupefiante (substante narcotice în 
    diverse stadii de agregare); 
 
    Conservanti, adaosuri si adjuvanti alimentari care 
    nu au fost supusi controlul toxicologic; 
 
    Metodele curative netraditionale, neautorizate de 
    Ministerul Sanatatii. 
 
 
                                                Anexa nr.3  
                                          la  Hotarîrea Guvernului          
                                            Republicii Moldova  
                                          nr.414 din 13 iunie 1994 
 
                             NOMENCLATORUL 
             produselor, inofensivitatea carora se confirma 
              prin certificate obligatorii de conformitate 
------------------------------------------------------------------------ 
Codul conform clasifica-|Condul conform    | 
torului relatiilor      |clasificatorului  |  Denumirea produselor 
economice externe       |general           | 
------------------------|------------------|--------------------------- 
            1           |        2         |            3 
----------------------------------------------------------------------- 
                        919300             Tutun brut si articole de 
2401-2402               919310-919340      tutungerie 
      
    2207                917400             Coniacuri 
    2204                917200             Vinuri sampanizate 



                        921610-            Conserve din carne 
                        921710 
                        916011-            Conserve pentru copii 
                        916014 
 
    0409                988211             Miere de albine 
 
    0902                976141             Nuci 
 
                        916440             Fructe uscate 
 
    1702                911100             Zahar 
 
    0402                922300             Lapte praf 
                        921991             Praf de oua 
    1902                914900             Produse fainoase 
 
    8418                515621             Frigidere si congelatoare 
                        515681 
    8516                346826             Cuptoare microunde 
                        515644             Rîsnite si concasoare de 
                                           cafea, mixere si alte aparate 
                                           similare 
    8450                515613             Masini de spalat, subansam- 
                                           ble electrice pentru masini 
                                           de spalat 
    8509                515630             Centrifugi 
    8516                515531             Fiere de calcat 
    8516                515532             Masini pentru calcat rufe 
 
    8509                515656             Aparate pentru masaj 
    8509                346877             Aparate pentru îngrijirea 
                                           pielii si parului (pieptene 
                                           electric, cleste electric etc 
    8516                346850             Aparte de încalzit compacte  
                                           (radiatoare, convectoare si 
                                           alte aparate similare) 
    8516                346860             termofoare electrice si dis- 
                                           pozitie similare 
 
    8531                346884             Sonerii electrice 
    8509                346800             Pompe 
    8509                515680             Aprinzatoare pentru aragaz 
 
    9405                346100             Corpuri de iluminat 
    8520                658320             Magnetofoane 
    8528                658100             Televizoare 
    8529                658299             Surse de alimentare 
                        401370             Calculatoare electrice per- 
                                           sonale de menah 
    9022 
 
    9401                560000             Mobila 
    9403 
 
    4410                553400             Placi aglomerate din aschii 
                                           de lemn 
    8516     346840-346849    Aparate electrice pentru încalzirea lichi- 
                              delor (plonjoare electrice, ceainice,    



                              samovare, vase de fiert 
              515520-515523   cafea, încalzitoare de hrana ambalata în 
                              sticlute si alte aparate similare) 
 
    8516      346810-336819   Aparate electrice pentru pregatirea hranei   
                             (plite electrice, role, gofre electrice si 
                              alte aparate similare) 
 
    8516      346821          Tostere electrice 
 
    8516      346822          Rostere electrice 
 
    8504      346882,346883   Transformatoare si autotransformatoare 
                              pentru aparatele electrice de uz casnic 
 
    8531     437200-437258    Aparate de semnalizare antifurt 
 
    8527     658210-658219    Aparate radio 
 
    8527     658250-658259    Magnetole 
 
    8527     658280-658289    Ansambluri radio 
 
    9028     422821           Contoare electrice de energie activa 
                              monofrazice cu cuplare spontana 
 
    8517     665411-665414    Aparate de telefon 
 
    8544     355110           Cabluri electrice 
 
    8544     355300           Cabluri si cordoane pentru instalatii 
                              de iluminat 
 
    8544     346886;346887    Cordoane de conexiuni si prelungiri 
 
    7615     199600-199694    Vesela de menaj din foi de aluminiu 
 
    0201-    921100-921198    Carne, maruntaie combestibile, grasimi 
    0210     921299-921234    alimentare de originbe animaliera 
             921500-921514 
 
    0405     922100-922122    Unt 
 
    0402     922700-922723    Conserve din lapte 
 
    0410     922801-922857    Înghetata 
             922870-922883 
 
    0407     984135,984145,   Oua de gaina 
             984155,984165 
             916336           Miere artificiala 
 
    1601-    921340-921343    Salamuri afumate 
    1602 
 
    1601-    921350-921357    Afumaturi 
    1602 
 
    2004     916160-916164    Conserve dietetice (pentru 



             916218;          diabetici 
             916360-916365 
 
    0808     976110-976119    Culturi semincere (mere, pere, gutui, 
                              scorus, paducel) 
 
    2001     916100-916156    Conserve de legume (aperitive de prînz,  
             916170-916182    marinade naturale, marinade cu ciuperci, 
                              muraturi) 
 
    2002     916210-916213    Conserve din tomate (sucuri, paste,          
                              pireuri) 
 
    2009     916220-916243    Sucuri, bauturi si siropuri din legume, 
                              sosuri 
 
    2007     916300-916353    Conserve din fruncte si pomusoare - gemuri 
             916370-916373    dulceata, siropuri, bauturi, marinade 
 
    1512     914100, 914196   Uleiuri vegetale 
 
    1704     912000-912971    Articole de patiserie zaharisite (caramele 
                              cu umplutura, griliaj, ciocolata si          
                              produse din ciocolata, drajeuri, halva, 
                              marmelada, bezele, dulciuri orientale    
                              etc.) 
 
    1905     913000-913396    Articole de patiserie din faina (biscuiti, 
             913700-913911    turte dulci, napolitane, dulciuri orien-  
                              tale din faina etc.) 
 
    2104     919400-919448    Concetrate alimentare (supe, terciuri, 
                              ciorbe etc.) 
 
    2106     919500-919533    Dulciuri, semifabricate din paste fainoase 
                              si concentrate lactate (jeleuri,             
                              serbeturi, creme, amestecuri pentru arti-       
                              cole de panificatie etc.) 
     
    1103     919600-919673    Produse cerealiere (bastonase, fulgi de 
    1904                      porumb, fulgi de ovaz etc.) 
 
    2103     916970-916974    Condimente alimentare (mustar, hrean etc.) 
 
    1517     914310-914314    Maioneza 
             914230-914233    Grasimi (pentru produse de patiserie, 
                              culinarie etc.) 
 
    0712     916410-916457    Legime si cartofi uscati 
 
    0710     916500-916555    Produse horticole congelate (fruncte, 
                              amestecuri de legume, legume etc.) 
 
    2005     916700-916733    Legume, ciuperci, fructe murate, muraturi 
 
    1901     919700-919796    Produse uscate pentru copii si produse 
                              dietice (amestecuri, faina, terciuri, 
                              jeleuri etc.) 
 



    1108     917711           Amidon de cartofi 
 
    1108     918712           Amidon de porunb 
 
    2209     916901           Otet preparat din acid acetic, otet de vin 
             919943           Acid citric 
 
    0305     926210-926239    Peste sarat (cu exceptia scrumbiei) 
 
    0305     926310-926337    Peste afumat la cald si la rece 
 
    0305     926930-926998    Scrumbrie sarata, inclusiv cu condimente 
 
    1602     921700-921725    Conserve din carne, cu legume; fasole 
                              pastai cu grasimi, carne de porc cu fasole   
                              boabe 
 
    2204     917000-917524    Produse ale industriei vinicole (vinuri 
    2205                      din struguri, vinuri din 
    2208                      fructe si pomusoare, divin si bauturi 
                              spirtoase tari, vinuri saturate cu bioxid    
                              de carbon, distilat de vin, vinuri brute) 
 
    2208     918100-918147    Votca, lichioruri si rachiuri 
 
    2207     918118           Alcool etilic de 95% 
 
    2201     918540-918547    Ape minerale 
    
    2202     918510-918519    Bauturi saturate cu gaze (cu termen de  
                              pastrare de cel mult 30 zile) 
 
    1001     971000-971979    Cereale si culturi leguminoase (folosite 
                              în alimentatie) 
 
    1201-    972100-972129    Culturi oleaginoase (floarea-soarelui, 
    1206                      soia, rapita etc.) 
 
    1101     929310-929319    Faina de grîu 
  
    1101     929320-929327    Faina de secara 
 
    1102     929340-929342    Faina de porumb 
 
    1102     929350-929357    Alte feluri de faina (alimentara) 
 
    1103     929420-929423    Gris 
 
    1103     929431           Crupe de ovaz 
 
    1103     929450-929455    Crupe de mei 
 
    1103     929460-929464    Crupe de hrisca 
 
    1103     929470-929474    Bulgur 
 
    1103     929480-929485    Alte feluri de crupe (arpacas, orz,          
                              porumb) 
    1104     929440-929442    Mazare decorticata 



 
    2302     929522           Tarite alimentare, dietetice 
 
    5208-    831000-831924    Tesaturi si tricoturi de lenjerie din 
    5212                      bumbac pentru articole din sortimentul 
                              destinat copiilor 
 
    6001-    819140-819142    Confectii din tifon de bumbac 
    6002 
 
    5209     831320-831326    Tesaturi din bumbac pentru echipament 
                              de protectie individuala 
 
    6104-    841053-841059    Tricoturi de lengerie pentru copii, 
    6114     841130-841149    inclusiv pentru nou-nascuti, pentru 
             841160-841169    copiii de cresa si cei de vîrsta 
             841240-841248    prescolara 
             841330-841349 
             841360-841362 
             841430-841434 
             841460-841467 
             841530-841548 
             841560-841566 
             841630-841649 
             841660-841667 
             841730-841749 
             841760-841763 
             841830-841847 
             841860-841867 
 
    6205-    854000-854977    Articole de lenjerie pentru copii,           
    6211                      inclusiv pentru nou-nascuti, pentru copiii 
                              de cresa si cei de vîrsta prescolara 
 
    6504-    856000-856953    Acoperaminte de cap pentru copii, inclusiv 
    6505                      pentru nou-nascutii, pentru copiii de       
                              cresa si cei de vîrsta prescolara 
 
    6115     843025-843834    Strampi, ciorapi si sosete pentru copii 
 
    6401-    880022-889915    Încaltaminte pentru copii 
    6405 
 
    9503     963100-963184    Jucarii din metal 
 
    9503     963200-963291    Jucarii din lemn 
 
    9503     963300-963391    Jucarii din masa plastica 
 
    9503     963400-063481    Jucarii din stofa, blana, vata, materiale 
                              netesute (umplute) 
 
    9503     963500-963592    Jucarii din cauciuc 
 
    9503     963600-963681    Jucarii din hîrtie, carton (poligrafice) 
 
    3920     224518           Pelicula din polietilena 
             229711,229721    Pungi si sacose din polietilena 
 



    7323     148100-148152    Vesela de menaj din otel, emailata 
 
    3924     229310-229319    Vesela din mase plastice 
 
    3208-    231710-231723    Vopsea de ulei buna pentru utilizare 
    3209 
 
    3401     914411           Sapun solid de menaj 
 
    3405     238100-238117    Detergenti, mijloace de curatat, de 
             238300-238340    lustruire (inclusiv samponuri) 
 
    3407     238942           Plastilina pentru copii 
 
    3407     238941           Chit 
 
    3407     238516           Pasta plastica de etansare pentru menaj 
                   
             577251           Mastic ermetizant, insolidificabil pentru 
                              constructii 
 [Anexa nr. 3 modif. si compl. prin Hot. Guv. nr.696 din 09.10.95] 
 
                                                Anexa nr.4  
                                          la  Hotarîrea Guvernului           
                                             Republicii Moldova  
                                          nr.414 din 13 iunie 1994 
 
                              NOMENCLATORUL 
              produselor, infonsivitatea carora se confirma 
             de catre producator (furnizor) prin declaratii 
                             de conformitate 
------------------------------------------------------------------------ 
Cod conform clasifi- |Cod conform clasifi-|Denumirea produselor 
catorului relatiilor |catorului general   | 
economice externe    |                    | 
---------------------|--------------------|---------------------------- 
         1           |          2         |          3 
----------------------------------------------------------------------- 
    0405                922100            Lapte si produse lactate 
    0406                922500 
                        922200 
                        922400 
 
    0806                973241            Legume si fructe proaspete 
    0808                976171 
                        976125 
                        973210-973299  
                        973940-973949 
                        976120-976129  
                        976130-976139 
 
    8536                 346400           Întrerupatoare de uz general 
 
    8536                 346429           Butoane pentru sonerii 
 
    8436                 346400           Prize de uz general 
 
    8536                 346400           Concectoare de uz general 
 



    8536                 346400           Fise si prize pentru menaj 
 
    9405                 346150           Corpuri de iluminat stationare de 
                         346160           uz general 
                         346101-346108 
                         346110-346114 
 
    8504                 344100           Surse de alimentare pentru sudare 
                         346882           (transformatoare, redresoare)      
                                          pentru menaj 
 
    8508                 483331           Masini manuale de slefuit,         
                                          polizat, sfredelit 
 
 
    8508                 346897           Masini electrice portative de  
                                          prelucrare a lemnului 
 
    8527                 658270           Tunere 
 
    7321                 455800           Aragazuri pentru menaj 
 
    8716                                  Remorci, semiremorci si piesele 
                                          lor 
    5208                 821000           Tasaturi si tricotaj de lenjerie, 
    5209                 831000           din bumbac si fibre melanjate 
    5210                                  pentru articole din sortimentul 
    5211                                  pentru copii 
 
    6211 
 
    9503                 963700          Jucarii din portelan, ceramica, 
                         963784          papier-machet, talas 
 
    7321     485822           Cazane (sobe) de uz casnic, ce functionea- 
                              za pe baza de combustibili lichizi cu    
                              circuit de apa 
 
    7321     485823           Cazane (sobe) de uz casnic, ce functionea- 
                              za pe baza de combustibili solizi (pentru  
                              încalzire, combinate cu circuit de apa) 
 
    7311     369520-369522    Butelii pentru hidrocarburi gazoase cu 
                              presiunea de pîna la 1,6 MPa 
 
    8481     369530;485880    Robinete de închidere si reglare pentru 
                              butelii de hidrocarburi gazoase liche- 
                              fiate 
 
    8438     515731           Masini de tocat carne pentru uz casnic 
 
             969239           Dispozitive luminiscente decorative 
 
    9018-    944000-944491    Dispozitive si aparate de uz medical 
    9020 
 
    9018     943284           Seringi medicinale de o singura utilizare 
 
    9503     346897           Jucarii electrice alimentate din reteaua 



                              electrica 
 
    1601-    921310-921319    Mezeluri 
    1602 
 
    1601-    921320-921322    Crenvusti si cîrnaciori 
    1602 
 
    1601-    921360-921362    Mezeluri din carne de cal 
    1602 
 
    1601-    921370-9211372   Gel si alte feluri de mezeluri 
    1602 
 
    1601-    921400-921477    Semifabricate din carne si alte produse 
    1602                      de culinarie 
 
    1601-    921330-921332    Salamuri semiafumate 
    1602 
 
             922860-922863    Torte, checuri, prajituri din înghetata 
 
    0709     973561           Ciuperci comestibile cultivate  
                              (sampinion) 
 
    0709     973563           Ciuperci comestibile cultivate 
 
    0709     973410-973413    Culturi bostanoase (pepeni verzi, pepeni 
                              galbeni, dovlecei) 
 
    0301     924740-924772    Peste proaspat (crap de China, crap, 
             924824-924844    caras, sudac, platica, biban, avat, 
                              stiuca, amur) 
 
    1905     911310-911896    Pîine si produse de panificatie 
 
    1905     913400-913497    Torte 
 
    1905     913500-913599    Prajituri 
 
    1905     913600-913639    Checuri, cozonac, rulade 
 
    2203     918420-918423    Bere 
 
    2201     918510-918519    Bauturi saturate cu gaze (cu termen de 
                              pastrare de cel mult 30 zile) 
 
    2208     918520-918529    Siropuri 
 
    2202     918530-918536    Bauturi fermentate (cvas) pe baza 
                              de pîine 
 
    3301     915100-915128    Uleiuri eterice 
    3302     915500-915559    Apa de colonie si apa de toaleta 
 
    3303     915600-915649    Parfumuri 
 
    3304     915810-915817    Produse cosmetice (creme) pentru  
                              îngrigirea tenului, corpului, mîinilor, 



                              picioarelor 
 
    3305     915830-915839    Produse cosmetice pentru îngrijirea          
                              parului (sapunuri lichide, samponuri) 
 
    3307     915840-915849    Produse cosmetice pentru îngrijirea 
                              fetei dupa barbierit 
 
    3923     229731           Butoaie din material polimer 
 
    3923     229771           Lazi returnabile din material polimer    
                              pentru legume si fructe 
 
    4819     547111-547114    Lazi din carton gofrat pentru înghetata 
             547119           si produse de cofetarie 
 
    7010     598600-598787,   Ambalaj din sticla (borcane, sticle)  
             598211           pentru produse alimentare, industriale  
                              si pentru uz casnic 
 
    6911     599400-599479    Vesela din ceramica 
 
    39       349100-349157    Materiale electroizolante stratiforme 
             229611,229613    cu folie de metal, tuburi electroizolante 
 
        Prestari servicii 
    (cu începere de la 1 ianuarie 1996) 
    codul conform 
    clasificatorului 
    general 
             013200       1. Reparatia masinilor si aparatelor de  
                             uz casnic 
             013100       2. Reparatia si asigurarea tehnica a  
                             aparatajului radioelectronic 
             017000       3. Reparatia si asigurarea tehnica a  
                             mijloacelor de transport auto 
                          4. Constructia locuintelor (caselor 
                             particulare) 
                          5. Reparatia locuintelor 
                          6. Prelucrarea materiei prime agricole 
                             (mori si masini de batut untul de 
                             capacitate mica) 
                             (cu începere de la 1 martie 1996) 
                          7. Curatatorie chimica si vopsirea           
                             hainelor 
                          8. Servicii hoteliere 
                             (cu începere de la 1 iulie 1996) 
 
                          9. Reparatia si confectionarea la comanda    
                             individuala a încaltamintei 
                         10. Reparatia si confectionarea la comanda    
                             a îmbracamintei, articolelor de blana 
                             si marochinarie 
                         11. Reparatia si confectionarea la comanda 
                             individuala a articolelor de tricotaj 
                             (cu începere de la 1 ianuarie 1997) 
                         12. Statii de alimentare a automobilelor cu 
                             gaz si benzina 
                         13. Legatura radio-telefonica. 



 [Anexa nr. 4 modificata prin Hot. Guv. nr.696 din 09.10.95] 
 
 
 
 
                                         
 
                                                Anexa nr.5  
                                          la  Hotarîrea Guvernului            
                                            Republicii Moldova  
                                          nr.414 din 13 iunie 1994 
 
                              NOMENCLATORUL 
               produselor importate, inofensivitatea carora 
               se confirma prin certificate obligatorii de 
               conformitate (sau prin documente asimilate 
               acestora) 
 
------------------------------------------------------------------------ 
         Denumirea produselor                       |Pozitia tarifara 
                                                    |conform clasifica- 
                                                    |torului relatiilor 
                                                    |economice externe 
----------------------------------------------------|------------------ 
                       1                            |         2 
----------------------------------------------------------------------- 
Carne si maruntaie comestibile                             02 
 
Peste si crustacee, moluste si alte nevertebrate           03 
acvatice 
 
Lapte si produse lactate; oua de pasare;                   04 
miere naturala; produse comestibile de 
origine animala 
 
Legume, plante, radacinoase si tuberculi                   07 
alimentari 
 
Fructe comestibile; coji de citrice si                     08 
de pepeni 
 
Cafea, ceai, mate si condimente (ex.0903)                  09 
 
Cereale                                                    10 
 
Produse ale industriei moraritului; malt,                  11 
amidon, inulina, gluten de grîu 
 
Untura, alte grasimi de porc si de pasare 
topite, chiar presate sau extrase cu aju- 
torul solventilor                                        1501 
 
Grasimi de bovine sau caprine, în stare 
primarî sau topite, chiar presate sau  
extrase cu ajutorul solventilor                          1502 
 
Grasimi si uleiuri de peste sau de mamifere marine 
si fractiunile lor, chiar rafinate dar nemodificate 
chimic                                                   1504 



 
Usuc si substante grase derivate din acesta, 
inclusiv lanolina                                        1505 
 
Alte grasimi si uleiuri animale si frac- 
tiunile lor, chiar rafinate dar nemodificate 
chimic                                                   1506 
 
Ulei de soia si fractiunile lui, chiar 
ratificat dat nemodificat chimic                         1507 
 
Ulei de arahide si fractiunile lui, chiar 
rafinat dar nemodificat chimic                           1508 
 
Ulei de masline si fractiunile lui, chiar 
rafinat dar nemodificat chimic                           1509 
 
Alte uleiuri si fractiunile lor obtinute 
exclusiv din masline, chiar rafinat dar 
nemodificat chimic, inclusiv amestecuri ale 
acestor uleiuri sau fractiuni cu uleiuri 
sau fractiuni de la pozitia 1509                         1510 
 
Ulei de palmier si fractiunile lui,  
chiar rafinat dar nemodificat chimic                     1511 
 
Uleiuri din seminte de floarea soarelui, 
de sofran, de bumbac si fractiunile lor, 
chiar rafinat dar nemodificat chimic                     1512 
 
Uleiuri din nuci de cocos (copra), de  
palmier sau de babaso si fractiunile lor, 
chiar rafinat dar nemodificate chimic                    1513 
 
Uleiuri de rapita sau de mustar si frac- 
tiunile lor, chiar rafinate dar nemodifi- 
cate chimic                                              1514 
 
Alte grasimi si uleiuri vegetale (inclusiv 
ulei de jojoba) si fractiunile lor, stabile,  
chiar rafinate, dar nemodificate chimic                  1515 
 
Grasimi si uleiuri animale sau vegetale 
si fractiunile lor, hidrogenate total sau  
partial interesterificate, re-esterificate 
chiar rafinate dar nepreparate altfel                    1516 
 
Margarina, amestecuri sau preparate alimentare 
din grasimi sau uleiuri animale sau vegetale 
sau din fractiuni de diferite grasimi sau  
uleiuri prevazute la acest capitol, altele  
decît grasimi si uleiuri alimentare sau 
decît fractiunile acestora de la pozitia 
nr.1516                                                  1517 
 
Preparate din carne, din peste sau din  
crustacee, moluste sau alte nevertebrate                   16 
acvatice 
 



Zahar si produse zaharoase                                 17 
 
Cacao si produse preparate din cacao                       18 
 
Preparate pe baza de cereale, faina, 
amidon sau lapte; produse de patiserie                     19 
 
Preparate din legume, fructe sau din 
alte parti de plante                                       20 
 
Preparate alimentare diverse                               21 
 
Bauturi, lichide alcoolice si oteturi, 
cu exceptia ghetii si zapezii                              22 
 
Tutun si înlocuitori de tutun prelurat                     24 
 
Sare (inclusiv sare pentru consum si sare 
denaturata) si clorura de sodiu pura, chiar 
sub forma de solutie apoasa sau aditionata 
cu agenti antiaglomerati sau cu agenti asi- 
gurînd o buna fluiditate; cu exceptia apei 
de mare                                                  2501 
 
Preparate pentru spalat rufe si preparate 
pentru curatat                                      340220900 
 
Pelicule cinematografice expuse si developate, 
care contin sau nu înregistrarea sunetului sau 
care contin numai înregistrarea sunetului                3706 
 
Insecticide, fungicide, antirozatori, ier- 
bicide inhibatori de germinare, stimulatori 
de crestere pentru plante, dezinfectanti si 
produse similare prezentate în forme si am- 
balaje pentru vînzarea cu amanuntul sau pre- 
zentate sub forma de panglici, mese sau lu- 
mînari sulfuroase si hîrtie speciala contra              3808 
mustelor 
 
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc de tipul 
celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv 
pentru remorci si autoturisme de curse)                 40111 
 
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc de tipul 
celor utilizate pentru autobuze sau auto- 
camioane                                                40112 
 
Prezervative                                            40141 
 
Tetine, biberoane si articole similare pentru 
sugari                                                  40149 
 
Manusi pentru chirurgie                                401511 
 
Masti din cauciuc pentru înot subacvatic, 
altele                                                 401590 
 
Panouri de particule si panouiri similare din 



lemn sau din alte materiale lemnoase chiar 
aglomerate cu rasini sau alti lianti organici            4410 
 
Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat 
similar                                                  4412 
 
Chiloti, indispensabili, camasi de noapte, 
pijamale, halate de baie, capoate si arti- 
cole similare, tricotate sau crosetate, pentru 
copii, pîna la masura 44                                 6107 
 
Jupoane, furoruri, slipuri si chiloti,  
camasi de noapte, pijamele pentru copii, 
pîna la masura 44                                        6108 
 
Tricouri si maiouri, articole similare pentru 
copii, pîna la masura 44                                 6109 
 
Articole si accesorii tricotate pentru copii 
mici si vîrsta prescolara                                6111 
 
Costume de baie si slipuri pîna la masura 44             6112 
 
Stiampi, ciorapi, sosete pentru copii cu 
masura pîna la 22                                        6115 
 
Chiloti, indispensabili, camasi de noapte, 
pijamale pentru copii cu masura pîna la 44               6207 
 
Bluze de corp, jupoane, chiloti, indispensabili 
camasi de noapte, pijamale pentru copii cu  
masura pîna la 44                                        6208 
 
Costume de baie si slipuri pentru copii cu  
masura pîna la 44                                        6211 
 
Încaltaminte pentru copii cu masura pîna 
la 44                                                    6403 
 
Încaltaminte pentru copii cu masura pîna 
la 44                                                    6404 
 
Casti pentru motociclisti                              650610 
 
Recipiente pentru gaze comprimate sau 
lichefiate, pentru presiunea pîna la 1,6 MPa             7311 
 
Sobe de încalzit, masini de gatit, cuptoare, 
gratare (inclusiv cele folosite auxiliar pentru 
încalzire centrala), resouri, placi de încalzit  
si aparate neelectrice pentru uz casnic, cît  
si partile acestora din fonta, fier sau otel             7321 
 
Pompe pentru lichide, pentru uz casnic 
cu motor electric de tensiune de pîna 
la 36 V                                                  8413 
 
Pompe cu aer sau cu vid, compresoare cu aer 
sau cu alte gaze pentru uz casnic cu motor 



electric cu tensiunea pîna la 36 V                       8414 
 
Frigidere, congelatoare si alte echipamente 
de refrigerare sau congelare, si alte aparate 
pentru producerea frigului, electrice sau nu, 
pompe de caldura, altele decît masinile si 
aparatele pentru aer conditionat de la pozitia 
8415                                                     8418 
 
Uscatoare de rufe                                      842112 
 
Masini de spalat vesela                                842211 
 
Masini de spalat de uz casnic, inclusiv 
cele cu dispozitiv de uscrare                            8450 
 
Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului 
de uz casnic                                             8465 
 
 
Masini de prelucrare automata a datelor si  
parti ale acestora, cititori magnetici sau  
optici, masini pentru transpunerea informa- 
tiilor pe suport sub forma codificata si  
masini pentru prelucrarea acestor informatii,  
nedenumite si necuprinse în alta parte                   8471 
 
Motoare si generatoare electrice, cu exceptia  
instalatiilor electrogeneratoare cu o putere  
de pîna la 7,5 KVT inclusiv si cele folosite  
în aviatia civila                                        8501 
 
Instalatii electrogeneratoare cu motor cu 
aredere interna de o putere de pîna la 30 KVT 
inclusiv, cu exceptia celor folosite în avi- 
atia civila                                              8502 
 
Balast pentru lampi sau tuburi de descarcare           850410 
                                                   u exceptia 
                                                    850410100) 
Transformatoare de o putere care sa nu depa-          
seasca 1 KVa, cu exceptia transformatoarelor 
de masura, nefolosite în aviatia civila                850431 
 
Pile si baterii de pile electrice                        8506 
 
Acumulatoare electrice cu exceptia celor 
folosite în aviatia civila                               8507 
 
Masini de gaurit de uz casnic cu tensiunea 
mai mare de 36 V                                       850810 
 
Ferestraie de retezat de uz casnic                  850820300 
 
Unelte pentru slefuit de uz casnic cu 
tensiunea mai mare de 36 V                          850880510 
 
Aparate electromecanice cu motor electric  
încorporat de uz casnic                                  8509 



 
Masini electrice de ras si de tuns cu motor  
incorporat de o tensiune mai mare de 36 V                8510 
 
Ciocane si pistoale de lipit                           851511 
 
Aparate de sudat pentru uz casnic                   851529900 
 
Încalzitoare instantanee de apa, boliere si  
termoplonjoare electrice, aparate electrice  
pentru încalzirea locuintelor, solului sau  
pentru scopuri similare, aparate electroter- 
mice pentru coafura (uscatoare de par, casti  
pentru coafura, ondulatoare de par) sau pen- 
tru uscarea mîinilor, fiare de calcat elec- 
trice, aparate electrice pentru uz casnic,  
rezistente pentru încalzit, altele decît 
cele de la pozitia 8545                                  8516 
 
Aparate electrice telefonice                           851710 
 
Amplificatoare electrice de audiofrecventa cu          851840 
exceptia celor folosite în aviatia civila        (cu exceptia 
                                              85184010,851850 
Picupuri, cititoare de casete si alte aparate  
de reproducere a sunetului, neincorporînd un             8519 
dispozitiv de înregistrare a sunetului cu ten-   (cu exceptia 
siunea nu mai mare de 36 V                      851940,851991 
 
Magnitofoane si alte aparate de înregistrare  
a sunetului, care incorporeaza sau nu un dis- 
pozitiv de reproducere a sunetului, cu tensi- 
unea nu mai mare de 36 V                                 8520 
 
Aparate video de înregistrat sau de reprodus, 
chiar incorporînd un receptor de semnale vide- 
ofonice                                                  8521 
 
Aparate de emisie pentru radiotelefonie , ra- 
diotelegrafie, radiodifuziune sau televiziune  
chiar combinate în acelasi corp cu un aparat  
de receptie sau înregistrare sau de redare a  
sunetului, camere de televiziune                         8525 
 
Aparate de receptie pentru radiotelefonie, ra- 
diotelegrafie sau radiodifuziune chiar combi- 
nate în acelas corp, cu un aparat de înregis- 
trare sau de reproducere a sunetului sau cu un  
ceas                                                     8527 
 
Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare 
video si proiectoare video) chiar incorporînd 
un aparat de receptie radio sau un aparat de  
înregistrare sau de reproducere a sunetului 
sau a imaginilor                                         8528 
 
Aparate electrice de semnalizare acustica sau  
vizuala (sonerii, sirene, tablouri de averti- 
zare, sisteme antifurt sau împotriva incendi-            8531 



ilor), cu exceptia celor folosite în aviatia     (cu exceptia 
civila si cu tensiunea nu mai mare de 36 V         8512,8530) 
                                                   
Sigurante si întrerupatoare fuzibile                   853510 
 
Aparatura pentru comutarea, taierea, protec- 
tia, bransarea, racordarea sau conectarea  
circuitelor electrice (întrerupatoare, comu- 
tatoare, separatori de iluminare, limitatori  
de tensiune, redulatori de unda, prize de  
curent, cutii de jonctiune sau doze de lega- 
tura) pentru o tensiune de peste 1000 V                  8536           
 
Lampi si tuburi electrice cu incandescenta               8539 
sau cu descarcatoare, inclusiv articole asa-     (cu exceptia 
zise "farurui-proiectoare etanse" si lampi          853939510, 
si tuburi cu raze ultaviolete sau infrarosii,       853939590, 
lampi cu arc                                           853990 
 
Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) si             8544 
alti conductori electrici izolati (emailati      (cu exceptia 
sau oxidati anodic), cu sau fara conectori            854470) 
 
Minitractoare si motocultivatoare                        8701 
 
Autobuse pentru transportul a 10 persoane sau  
mai multe, cu exceptia celor ce transporta  
jucatorii de golf                                        8702 
 
Autoturisme si autovehicule destinate pentru  
transportul de persoane, cu exceptia celor de  
transportare pe zapada si masini de curse                8703 
 
Autovehicule pentru transportul marfurilor,  
cu exceptia celor ce transporta materiale  
radioactive si destinate pentru miscarea pe  
zapada                                                   8704 
 
Parti si accesorii de autovehicule, autotu- 
risme, autobuze                                          8708 
 
Motociclete (inclusiv biciclete cu motor) si  
biciclete echipate cu moror auxiliar, cu sau  
fara atas, atase                                         8711 
 
Biciclete si similare (inclusiv triciclete)  
fara motor                                               8712 
 
Landouri, carucioare similare pentru trans- 
portul copiilor si partile lor                           8715 
 
Remorci si semiremorci pentru toate vehicu- 
lele, alte vehicule nepropulsate mecanic,  
parti ale acestora                                       8716 
 
Iahturi si alte nave si ambarcatiuni pentru 
agrement sau pentru sport, barci cu rame si 
canoe                                                    8903 
 



Instrumente si aparate pentru medicina gene- 
rala, chirurgie, stomatologie si medicina ve- 
terinara, inclusiv aparate de scintigrafie si  
alte aparate electromedicale, cît si aparate             9018 
pentru testarea vederii                                  9025 
 
Alte aparate respiratorii si masti de gaze,            902000 
cu exceptia mastilor de protectie, care nu au            9019 
parti mecanice sau filtre interschimbabile               9022 
 
Articole si aparate de ortopedie, inclusiv  
centurile si bandajele medico-chirurgicale si  
cîrjele, altele, gutiere si alte articole si  
aparate pentru fracturi, proteze, aparate  
pentru facilitarea auzului la surzi si alte  
aparate, care se poarta, se duc în mina sau  
se implanteaza în organism pentru compensarea 
unei deficiente sau infirmitati                        902119 
 
Contoare electrice                                       9028 
 
Ceasuri si partile lor                               grupa 91 
 
Instrumente muzicale cu sunetul produs sau am- 
plificat electric (de exemplu: orgi, chitare)            8519 
 
Arme si pusti de sport, de vînatoare sau de  
tip sportiv, inclusiv astfel de arme combina- 
te între ele, cu teava neteda                            9303 
 
Arme si carabine, de vînatoare sau de tir  
sportiv cu teava ghintuita, cu percutie ine- 
lara                                                     9303 
 
Pistoale de calibru mic                                  9303 
 
Cartuse pentru pistoale de fixat cuie în pe- 
rete sau pentru pistoale de abataj si parti  
ale acestora                                             9306 
 
Cartuse pentru pusti cu teava neteda                     9306 
 
Aparate de iluminat                                      9405 
                                                 (cu exceptia  
                                                 9405,940560) 
Alte jucarii; minimodele si modele similare  
pentru divertisment, animate sau nu; jocuri  
enigmistice de orice fel                                 9503 
 
Jocuri video de tipul celor folosite cu un  
receptor de televiziune                                950410 
 
Paie si pleava de culturi cerealiere                     1213 
Napi, sfecla, radacinoase furajere, fîn, lu- 
cerna, varza furajera, mazarice, lupin si al- 
te radacinoase similare                                  1214 
 
Reziduuri de deseuri ale industriei de produ- 
se alimentare,  furaje pentru animale                      23 



 
Uleiuri pentru: avioane, compresoare si tran- 
sformatoare, motoare auto cu carburator si  
motoare de automobil auto diesel. Lubrifianti  
"Litol-24",  "VNIINP-274", "Unitol-2"               2707,2710 
 
Benzina auto, combustibil pentru motoare die- 
sel, pentru motoare cu reactie, combustibil  
de petrol, pacura                                        2710 
 
Hidrogen în stare gazoasa si lichida, bioxid  
de carbon în stare lichida, gazoasa si solida              28 
 
Peroxid de oxigen (apa oxigenata) pentru uz  
medical, tehnic, marca "A"                                 28 
 
Acid ciric alimentar                                       29 
 
Îngrasaminte minerale sau îngrasaminte chimi- 
ce cu azot (pentru comertul cu amanuntul)                3102 
 
Îngrasaminte minerale sau îngrasaminte chimi- 
ce cu fosfor (pentru comertul cu amanuntul)              3103 
 
Vopsele si lacuri (inclusiv emaluri si smal- 
turi)                                               3208,3209 
 
Uleiuri eterice                                          3301 
 
Substante odorante                                       3302 
 
Parfumuri si apa de toaleta                              3303 
 
Produse cosmetice, de machiaj si cosmetice  
pentru îngrijirea pielii                                 3304 
 
Produse cosmetice pentru îngrijirea parului              3305 
 
Preparate pentru igiena bucala si dentara                3306 
 
Produse cosmetice pentru îngrijirea fetei si  
dupa barbierit, deodoranti, samponuri pentru  
baie, deodoranti pentru încaperi etc.                    3307 
 
Pasta pentru modelare (inclusiv plastelina)              3407 
 
Sapunuri                                                 3401 
 
Materiale de lustruit si creme pentru încal- 
taminte                                                  3405 
 
Articole pirotehnice (cu caracter distractiv)            3604 
 
Chibrituri                                               3605 
 
Materiale electroizolante pe baza de mica,  
stratiforme, acoperite cu foile de metal, fo- 
lii stratiforme, tuburi elecroizolante si te- 
saturi impregante cu lac                                   39 



 
Pelicula de polietilena                                  3920 
 
Articole din materiale plastice pentru trans- 
portarea si ambalarea marfurilor din materiale  
plastice, dopuri, capace si alte articole din  
materiale plastice pentru astupare                       3923 
 
Vesela pentru bucatarie si sevicii de masa,  
articole de menaj si de tualeta din materiale  
plastice                                                 3924 
 
Anvelope pentru motociclete                              4011 
 
Carbune activ de lemn                                    4402 
 
Panouri fibrolemnoase din lemn sau din alte  
materiale lemnoase în stare primara sau cu  
aditie de rasini si alti lianti organici                 4411 
 
Servetele si tampoane igienice, scutece pen- 
tru copii si articole sanitaro-igienice si- 
milare din hîrtie                                        4818 
 
Tambure de carton pentru înfasurare                      4819 
 
Tave, platou, farfurii, cesti, pahare si ar- 
ticole similare din hîrtie si carton                     4823 
 
Tesaturi de bunbac din sortimentul de lenje- 
rie pentru copii, tifon si articole din tifon  
(bandaje, pachete de pansament)                     5208-5212 
 
Vata, servetele si tampoane igienice, scutece  
pentru copii si articole sanitaro-igienice  
similare din vata                                        5601 
 
Camasi tricotate pentru copii, pîna la masura  
44                                                       6105 
 
Manusi pentru copii                                      6116 
 
Camasi pîna la masura 44                                 6205 
 
Lenjerie de pat pentru copii                             6302 
 
Scule abrazive si instrumente cu diamant (disc  
de rectificat cu diamnat etc.)                           6804 
 
Materiale de frictiune si articole pe baza lor  
(inclusiv benzi de azbest pentru frîne)                  6813 
 
Vesela, obiecte de toaleta si alte articole de  
uz gospodaresc din faianta, portelan si cera- 
mica                                                6911-6912 
 
Sticla de siguranta pentru transportul teres- 
tru                                                      7007 
 



Borcane pentru conserve, ambalaje de sticla  
pentru bauturi si produse alimentare, flacoa- 
ne si butelii de sticla medicale                         7010 
 
Recipiente din metale fieroase pentru diverse  
substante (cu exceptia gazelor naturale com- 
primate si hidrocarburilor  gazoase lichefia- 
te) cu capacitate mai mare de 300 l 
Pentru: 
        gaze (cu exceptia gazelor naturale  
        comprimate si hidrocarburilor gazoa- 
 
        se lichefiate)                                   7309 
 
        lichide                                          7309 
 
        substante solide                                 7309 
 
Recipiente din metale feroase pentru gaze  
naturale comprimate si hidrocarburi gazoase  
lichifiate: 
        cu capacitatea nu mai mica de 1000 l             7311 
 
Vesela de menaj din otel, fonta emailata si  
otel inoxidabil                                          7323 
 
Vesela din melchior, alama cu acoperire din  
crom sau nichel                                     7414-7418 
 
Vesela de menaj din foi din aluminiu                     7615 
 
Scule si inventar agricol pentru loturile de  
lînga casa (farfece de gradina, cosoare, ma- 
nusi de taiat cioturi, lopeti, hîrlete, greb- 
le, carucioare, masini de stropit manuale,  
ferestraie cu motor etc.)                           8201,8224 
 
Scule de lacatuserie si montaj (cleste, suru- 
belnite, chei pentru piulite, cleste de ta- 
iat, menghine etc.)                                 8203-8205 
 
Scule manuale de uz casnic (rindele din lemn  
si metal)                                                8205 
 
Scule de taiat lemn (ferestraie si freze de  
toate tipurile)                                          8207 
 
Vesela de menaj cu acoperire din metale pre- 
tioase                                                   8215 
 
Cazane acvatubulare cu un debit de abur mai  
mare de 45 t/h                                           8402 
 
Cazane acvatubulare cu un debit de abur de  
pîna la 45 t/h                                           8402 
 
Rulmenti oscilanti si bucse pentru autoturis- 
me                                                       8402 
 



Filtre de aer pentru bucatarie, aparate de  
conditionare a aerului                                   8415 
 
Masini electrice de stropit                              8424 
 
Cazane de încalzire centrala, altele decît  
cazanele de la pozitia                              8402,8403 
 
Palane si dispozitive de ridicat                         8425 
 
Macarale de diferite tipuri, diverse utilaje  
de ridicat mobile, poduri, macarale pe capre,  
macarale portal                                          8426 
 
Poduri rulante pe suporturi rigide                       8426 
 
Utilage de ridicat mobile pe pneuri 
 
Macarale turn                                            8426 
 
Macarale portal, macarale turn cu brati                  8426 
 
Masini si mecanisme de ridicat autopropulsate                         
 
        pe pneuri                                        8426 
 
        altele                                           8426 
 
Diverse masini si mecanisme de ridicat desti- 
nate instalarii pe mijloace de transport auto            8426 
 
Macarale hidraulice                                      8426 
 
Masini si diverse utilaje de ridicat, manipu- 
lat, încarcat si descarcat ascensoare                    8428 
 
        cu dirijare electrica                            8428 
 
        escalatoare                                      8428 
 
        teleferice si funiculare, pentru tra- 
        nsportarea pasagerilor si încarcaturi- 
        lor, mecanisme de tractiune pentru ele           8428 
 
Autovehicule de uz comunal (masini de curatat  
zapada, masini de salburozare a oraselor, ma- 
sini de mentinere a curateniei în orase pentru  
sezonul de vara, de iarna, pe întreg parcursul  
anului, catafalcuri)                                     8430 
 
Scule si inventar agricol pomi-horticol meca- 
nizat inclusiv cositori de gazon, cositori,  
cultivatoare electrice)                                  8433 
 
Masini de muls (cu putere de pîna la 3 kW in- 
clusiv)                                                  8434 
 
Incubatoare electrice (cu putere de pîna la 4  
kW), extractoare de miere electrice (cu putere  



de pîna la 6 kW inclusiv) bai de topit ceara  
si teascuri de stors ceara (cu putere de pîna  
la 2,5 kW inclusiv)                                      8436 
 
Fiare de calcat                                          8451 
 
Masini de cusut pentru uz casnic                         8452 
 
Scule cu actionare hidraulica si pneumatica              8467 
 
Foarfece electrice manuale, ferastraie de mis- 
care alternativa circulara si cu lant                    8467 
 
Masini de scris electrice                                8469 
 
Misrocalculatoare si masini de casa                      8470 
 
Masini de copiat                                         8472 
 
Automate pentru jocuri distractive                       8476 
 
Instalatii pentru uscat tutunul (cu putere de  
pîna la 6,5 kW inclusiv)                                 8478 
 
Motoare electrice cu putere de pîna la 1 kW  
(asincrone, sincrone, cu colector, cu pas, de  
curent continuu)                                         8501 
 
Startere pentru lampi fluorescente tubulare              8504 
 
Perii electrice pentru îmbracaminte si încal- 
taminte                                                  8508 
 
Scule pentru lacatuserie si montaj cu mînerul  
izolat pentru lucrul la instalatiile electrice  
cu tensiunea de pîna la 1000 V                           8508 
 
Dispozitive cu motor electric si cu actionare  
de la reteaua electrica                                  8508 
 
Masini de gatit (masini de gatit polifunctio- 
nale, mixere, masini de batut untul, aparte  
pentru stoarcerea sucului, masini de tocat  
carne, masini de curatat cartofi, razatori, 
cutite etc.)                                             8509 
 
Instalatii de încarcare a acumulatoarelor                8511 
 
Lanterne (cu acumulator si cu sursa de curent  
universala) cu dispozitiv de încarcare încor- 
porat                                                    8513 
 
Pistoale si pulverizatoare de manuale de vop- 
sit electrice                                            8524 
 
Corpuri de iluminat cu transformatoare încor- 
porate pentru lampi incandescente                        8533 
 
Tuburi cinescop pentru televiziune si viziali- 



zatoare (display)                                        8540 
 
Mijloace electronice de masurare (generatoare,  
pentru masurarea intensitatii curentului, ten- 
siunii, parametrilor circuitelor etc.                    8541 
 
Mijloace de transport auto speciale si specia- 
lizate pentru transportarea sarcinilor si ma- 
terialelor de constructie (malaxoare auto,  
pentru prepararea betonului si mortarelor,   
masini de foraj, platforme de ridicat auto,  
platforme de ridicat auto cu actionare hidra- 
ulica, turnuri telescopice, autocisterne pen- 
tru produse petroliere si statii auto de ali- 
mentare cu benzina, autoîncarcatoare, atelie- 
re mobile, masini si utilaje speciale pentru     
controlul sudarii, izolatiei si încercarii  
hidraulice ale conductelor)                              8705 
 
Carucioare pentru invalizi                               8713 
 
Fotografie si cinematografie, utilage (proiec- 
tare de diapozitive, dispozitive de film, bli- 
turi, aparate de marit (copiat) fotografii)              9007 
 
Materiale pentru stomatologie                            9021 
 
Implanturi                                               9021 
 
Armament                                            9301,9302 
 
Alte tipuri de arme (de exemplu, pusti si pis- 
toale cu gaze)                                           9304 
 
Parti si accesorii pentru articolele de la po- 
zitiile nr.9301-0304                                     9305 
 
Stilete, baionete si alte arme similare                  9307 
 
Mobilier (paturi, scaune, fotolii si canapele),  
echipamente de bucatarie, mobilier pentru dor-           9401, 
mitor, mobilier pentru scoli, mobilier pentru            9402, 
odihna, mobilier de salon, utilaj medical                9403 
 
Echipamente de protectie a organelor respira- 
torii (respiratoare, masti antigaz etc.)  
Preparate veterinare biologice (grasimi, pre- 
parate chimicoterapeutice, antibiotice, vita- 
vine, seruri si preparate de sînge, vaccinuri,  
anatoxine si toxine, bacteriofagi, alergeni,  
antigeni, medii nutritive etc.)  
 
Substante dezifectante (mijloace de dezinfec- 
tie, dezinsectie, de deratizare)     
 
Bidoane pentru lapte si produse lacta 
 [Anexa 5 modificata si completata prin Hot. Guv. nr.696 din 09.10.95] 
 
 


