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Urmare a examinării solicitării dumneavoastră nr. 305/2022 privind uleiul 

de palmier, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare 
Agenția), Vă comunică următoarele: 

În anul 2021, în Republica Moldova s-au importat 800 tone de ulei de 
palmier, cantitate de 2 ori mai mică decât în anul 2020. În anul curent, s-au 
importat 366 tone de „Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar 
nemodificate chimic” (poziția tarifară 1511). Totodată, pe parcursul anului 2021 
au fost importate 1135 tone și în 2022 - 445 tone de „Grăsimi și uleiuri de origine 
vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total” (poziția tarifară 
1516 20) în a căror compoziție poate intra și uleiul de palmier hidrogenat. 

Conform Legislației naționale utilizarea uleiului de palmier este 
reglementată: 

1. Hotărârea Guvernului nr.434/2010 cu privire la aprobarea cerințelor 
“Uleiuri vegetale comestibile”; 

2. Hotărârea Guvernului nr.16/2009 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale”. 

Normele privind etichetarea uleiului de palmier sunt stabilite în Legea nr. 
279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. 
Lista mențiunilor obligatorii la etichetarea produselor alimentare este stabilită la 
art.8. De remarcat că în conformitate cu art.13 alin.(1) al aceleiași Legi: „(1) 
Informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sînt redactate în 
limba de stat a Republicii Moldova, direct pe ambalajul sau pe eticheta 
produsului alimentar”. 

Agenția rămâne în continuare deschisă spre colaborare și va acorda, în 
limita competențelor sale funcționale, suport informațional tuturor persoanelor 
interesate de legislația în domeniul siguranței alimentelor. 
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