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SM :2015 
 
Preambul naţional 
 
 
Prezentul standard stabileşte condiţii tehnice privind calitatea laptelui crud de capră şi de oaie, colectat pentru 
procesarea industrială.  
 
La data adoptării prezentului standard nu există nici un standard internaţional sau european care se referă la 
acelaşi subiect. 
 
Pentru a menţine actualitatea standardelor, acestea sînt supuse examinării periodice, în urma căreia ele pot fi 
revizuite, modificate sau anulate.  
 
Utilizatorii standardelor trebuie să se asigure că utilizează un standard actualizat, care include toate 
amendamentele publicate. 
 
Informaţiile referitoare la standardele moldovene, aprobarea, modificarea sau anularea lor sînt publicate în 
Buletinul de Standardizare (publicaţie oficială periodică a organismului naţional de standardizare) şi pe pagina 
web www.standard.md. 
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1 Domeniu de aplicare 
 
Prezentul standard se referă la laptele crud de capră şi de oaie (în continuare – lapte), colectat pentru procesare 
industrială. 
 
 
2 Referinţe 

 
SM SR EN ISO 707:2012 Lapte şi produse lactate. Ghid pentru eşantionare  
SM EN ISO 1211:2015 Lapte. Determinarea conţinutului de grăsime prin metoda gravimetrică (Metoda de 
referinţă) 
SM ISO 2446:2014 Lapte. Determinarea conţinutului de grăsime 
SM EN ISO 4833-1:2014 Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru enumerarea 
microorganismelor. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor la 30°С prin metoda turnării în plăci 
SM EN ISO 4833-2:2014 Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru enumerarea 
microorganismelor. Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor la 30°С prin metoda însămînţării la suprafaţa 
plăcii 
SM SR EN ISO 5764:2012 Lapte. Determinarea punctului de congelare. Metoda crioscopică (Metoda de 
referinţă) 
SM EN ISO 6579:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea 
bacteriilor de genul Salmonella spp  
SM CEN ISO/TS 6579-2:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor Metoda orizontală pentru 
detectarea, numărarea şi tipizarea serologică a bacteriilor de genul Salmonella. Partea 2: Metoda de numărare 
miniaturizată a numărului cel mai probabil   
SM SR EN ISO 6887-1:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probei pentru analiză, a 
suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 1: Reguli generale pentru 
pregătirea suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale 
SM SR EN ISO 6887-5:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probelor, a suspensiei 
iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 5: Reguli specifice pentru pregătirea laptelui 
şi a produselor lactate  
SM SR ISO 8262-3:2012 Produse de lapte şi alimente pe bază de lapte. Determinarea conţinutului de grăsime 
prin metoda gravimetrică Weibull-Berntrop (Metodă de referinţă). Partea 3: Cazuri particulare 
SM EN ISO 8968-1:2014 Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de azot. Partea 1: Metoda Kjeldahl 
şi calculul conţinutului de proteină brută 
SM SR EN ISO 13366-2:2012 Lapte. Enumerarea celulelor somatice. Partea 2: Linii directoare privind modul de 
operare a numărătoarelor fluoro-opto-electronice 
SM SR EN ISO 18330:2012 Lapte şi produse lactate. Ghid pentru descrierea standard a testelor imunologice 
sau a testelor receptor pentru detecţia reziduurilor de substanţe antimicrobiene 
SM EN ISO 22160:2015 Lapte şi băuturi pe bază de lapte. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. Metoda 
(EPAS) cu sistem de fotoactivare enzimatică 
GOST 3623-73 Lapte şi produse lactate. Metode de determinare a pasteurizării  
GOST 3624-92 Lapte şi produse lactate. Metode titriometrice de determinare a acidităţii 
GOST 3625-84 Lapte şi produse lactate. Metode de determinare a densităţii 
GOST 3626-73 Lapte şi produse lactate. Metode de determinare a umidităţii şi substanţei uscate 
GOST 8218-89 Lapte. Metoda de determinare a purităţii 
GOST 9225-84 Lapte şi produse lactate. Metode de analize microbiologice 
GOST 24065-80 Lapte. Metode de determinare a sodei 
GOST 24066-80 Lapte. Metoda de determinarea a amoniacului 
GOST 24067-80 Lapte. Metoda de determinare a peroxidului de hidrogen 
GOST 26668-85 Produse alimentare şi gustative. Metode de prelevare a probelor pentru analize microbiologice 
GOST 26669-85 Produse alimentare şi gustative. Pregătirea probelor pentru analize microbiologice 
GOST 26670-91 Produse alimentare. Metode de cultivare a microorganismelor 
GOST 28283-89 Lapte de vacă. Metoda organoleptică de apreciere a mirosului şi gustului 
GOST 31086-02 Lapte şi produse lactate. Metoda de determinare a lactozei şi galactozei 
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3 Terminologie 
 
Pentru a interpreta corect prezentul standard se aplică termenii conform actelor normative în vigoare. 
 
 
5 Cerinţe tehnice de calitate 
 
4.1 Producătorii şi alţi operatori din lanţul de comercializare a laptelui trebuie să respecte cerinţele actelor 
normative în vigoare, lista informativă a căror este prezentată în anexa A. 
 
4.2 Laptele după mulgere trebuie să fie filtrat (curăţat) şi răcit în gospodării pînă la temperatura (4±2)ºC nu mai 
tîrziu de 2 ore după mulgere. 

  
4.3 Caracteristicile organoleptice ale laptelui trebuie să corespundă cerinţelor indicate în tabelul 1. 
 
Tabelul 1 

 
Caracteristici  Condiţii de admisibilitate  

lapte de capră lapte de oaie 
Aspect şi consistenţă Lichid omogen, fără sediment şi flocule 

 
Lichid omogen, fără sediment şi flocule 

Gust şi miros Plăcut, dulciu, miros specific laptelui de 
capră, fără gust şi miros străin, se 
admite miros şi gust slab de furaje 

 

Plăcut, puţin dulciu, miros specific 
laptelui de oaie, fără gust şi miros străin, 
se admite miros şi gust slab de furaje 

Culoarea Albă cu nuanţă gălbuie 
 

Albă 

 
4.4 Caracteristicile fizico-chimice ale laptelui trebuie să corespundă cerinţelor indicate în tabelul 2. 
 
Tabelul 2 
 

Caracteristici Condiţii de admisibilitate 
lapte de capră lapte de oaie 

Grupa de puritate după etalon, nu mai jos de 
  

întîi a doua 

Aciditatea, ºT 
 

15-19 17,5-25 

Densitatea, kg/m3, minimum 
 

1,030 1,034 

Fracţia masică de grăsime, %, minimum  
 

4,0  6,2  

Fracţia masică de proteine,%, minimum 
 

3,5 5,1 

Fracţia masică de substanţă uscată 
degresată (SUD),%, minimum 
 

9,0 10,4 

Fracţia masică de lactoză,% 
 

4,0-4,6 4,2-6,6 

Temperatura crioscopică*, ºC, maximum  
minus 0,520 

 
minus 0,520 

*Se poate aplica în loc de indicatorul de densitate 
 
 
4.5 Caracteristicile microbiologice ale laptelui trebuie să corespundă cerinţelor indicate în tabelul 3. 
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Tabelul 3 
 
Caracteristici  Condiţii de admisibilitate 

Pentru procesare cu 
aplicarea tratamentului 

termic 

Pentru procesare fără 
aplicarea tratamentului 

termic 

Numărul de bacterii mezofile aerobe şi 
facultativ anaerobe, UFC/1 cm3, maximum 

 
1,0 106 

 
5,0 105 

Conţinutul de microorganismele patogene, 
inclusiv  Salmonella, în 25 g/produs 

 
Nu se admite 

 
Nu se admite 

Numărul de celule somatice la 1 cm3, 
maximum 

 
1,0 106 

 
4,0·105 

 
4.6 Marcare 
 
Marcarea de transport a produsului de la furnizor trebuie să conţină următoarea informaţie: 
 
- denumirea produsului; 
- numele furnizorului; 
- adresa furnizorului; 
- numărul lotului; 
- data şi ora livrării; 
- volumul, l;   
- temperatura laptelui la livrare. 
 
 
5 Reguli pentru verificarea calităţii 

 
5.1 Regulile de recepţie conform SM SR EN ISO 707. Prelevarea probelor de lapte se realizează la locul de 
recepţie în prezenţa furnizorului, se întocmesc documentele necesare, conform actelor normative în vigoare. 
 
5.2 Controlul caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice, se efectuează pentru fiecare lot de lapte. 
 
5.3 Controlul caracteristicilor microbiologice, cu excepţia microorganismelor patogene, se efectuează cel puţin o 
dată în 10 zile. 

 
5.4 Microorganismele patogene, inclusiv Salmonella, se determină nu mai rar de o dată în lună. 
 
5.5 Substanţele neutralizatoare (soda, amoniacul, peroxidul de hidrogen etc.) se determină în lapte în caz de 
suspiciune a conţinutului de aceste substanţe. 
 
5.6 În cazul suspectării că laptele a fost supus tratamentului termic se determină proba de fosfatază. 

 
 

6 Metode de analiză 
 
6.1 Prelevarea probelor şi pregătirea lor pentru analiză, conform SM SR EN ISO 707. 
 
6.2 Determinarea caracteristicilor organoleptice: aspectul, consistența, culoarea – vizual, gustul și mirosul, 
conform GOST 28283. 
 
6.3 Determinarea grupei de puritate după etalon, conform GOST 8218. 
  
6.4 Determinarea acidităţii, conform GOST 3624. 
 
6.5 Determinarea densităţii, conform GOST 3625. 

 

3 



SM  :2015 

 
6.6 Determinarea fracţiei masice de grăsime, conform SM EN ISO 1211 sau SM ISO 2446, sau 
SM SR ISO 8262-3. 
 
6.7 Determinarea fracţiei masice de proteine, conform SM EN ISO 8968-1. 
 
6.8 Determinarea fracţiei masice de substanţă uscată degresată, conform GOST 3626. 
 
6.9 Determinarea fracţiei masice de lactoză, conform GOST 31086. 
 
6.10 Determinarea temperaturii crioscopice, conform SM SR EN ISO 5764. 

 
6.11 Prelevarea probelor şi pregătirea lor pentru analiza microbiologică, conform SM SR EN ISO 6887-1, 
SM SR EN ISO 6887-5:2014, GOST 26668 sau GOST 26669. 
 
6.12 Cultivarea microorganismelor, conform GOST 26670. 
 
6.13 Determinarea numărului de bacterii mezofile aerobe şi facultativ anaerobe, conform SM EN ISO 4833-1, 
SM EN ISO 4833-2 sau GOST 9225. 
 
6.14 Determinarea conţinutului de microorganisme patogene, inclusiv  Salmonella, conform SM EN ISO 6579 
sau SM CEN ISO/TS 6579-2.  
 
6.15 Determinarea numărului de celule somatice, conform SM SR EN ISO 13366-2 sau SM SR EN ISO 18330. 
 
6.16 Determinarea sodei, conform GOST 24065. 

 
6.17 Determinarea amoniacului, conform GOST 24066. 

 
6.18 Determinarea peroxidului de hidrogen, conform GOST 24067. 
 
6.19 Determinarea pasteurizării (proba fosfatazei), conform SM EN ISO 22160 sau GOST 3623. 
 
 
7 Transport şi depozitare 
 
7.1 Laptele se depozitează pînă la utilizare în conformitate cu prevederile regulilor sanitar-veterinare în vigoare 
la temperatura ce nu depăşeşte (4±2) ºC, maximum 24 ore.  

 
7.2 Laptele se transportă în recipiente din materiale admise de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii 
Publice pentru contactul cu produsele alimentare.  Capacul recipientelor se închide ermetic şi se sigilează.  
 
7.3 Laptele se transportă în conformitate cu regulile de transport al mărfurilor perisabile pentru transport auto, în 
unităţi de transport specializate care să asigure menţinerea temperaturii sub 10ºC.  
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Anexa A 

(informativă) 
 

[1] Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 173 din 14.07.2006 „Cu privire la aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi introducerea pe piaţă a laptelui crud, laptelui 
tratat termic şi a produselor pe bază de lapte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 054, art. nr. 216  din 
20.04.2007) 
 

[2] Reglementarea tehnică „Lapte şi produse lactate”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 611 din 05.07.2010 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.119-120, art. nr. 692 din 13.07.2010)  
 

[3] Reguli specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 
435 din 28.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 85-86, art. nr. 499 din 01.06.2010) 
 

[4] Norma sanitar-veterinară privind condiţiile generale de igienă în exploataţiile de animale producătoare de lapte, 
aprobate prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 149 din 26.06.2006 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 186-188, art. nr.643 din 08.12.2006) 
 

[5] Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova            
nr. 51-54, art. nr. 153 din 14.03.2008) 
 

[6] Regulament  sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 520 
din 22.06.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 108-109, art. nr.607 din 29.06.2010) 
 

[7] Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe 
produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului             
nr. 1191  din  23.12.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5-14, art. nr. 3 din 14.01.2011) 
 

[8] Norma sanitar-veterinară de organizare a controlului specific oficial al  produselor alimentare de origine 
animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din 06.12.2010  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova            
nr. 247-251, art. nr. 1235 din 17.12.2010) 
 

[9] Norma sanitar-veterinară privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor 
acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele 
de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27.04.2011  (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 87-90, art. nr. 426 din 27.05.2011) 
 

[10] Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind 
hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 122-124, art. nr. 383 din 07.06.2013) 
 

[11] Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 25.06.2009 cu privire la unele măsuri pentru organizarea şi efectuarea 
certificării sanitar-veterinare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.107-109, art. nr. 449 din 03.07.2009)  
 

[12]  Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 20.03.2013 cu privire la aprobarea metodelor de prelevare a probelor pentru 
determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 64-68,  
art. nr. 262 din 29.03.2013) 
 

[13]Norma sanitar-veterinară privind prelevarea probelor oficiale de la animalele vii şi din produsele de origine 
animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 782 din 01.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova                
nr. 160-162, art. nr. 871 din 07.09.2010) 
 

[14] Reguli privind criteriile microbiologice pentru produse alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 221 
din 16.03.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova al Republicii Moldova nr.59-61, art. nr. 272 din 24.03 2009) 
 

[15] Reguli generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25.05.2010 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 83-84, art. nr. 484 din 28.05.2010) 
 

[16] Norma sanitară veterinară privind stabilirea unor metode de analiză şi testare a laptelui materie primă şi celui 
tratat termic, aprobată prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.159 din 07.07.2006 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 025, art. nr. 114 din 23.02.2007) 
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Prezentul standard a fost elaborat de comitetul tehnic CT 2 „Produse alimentare”. 

 
Preşedinte:                      dl E.Iorga  
 
Secretar:                          dna L.Gorgan – Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură   
                                                                   şi Tehnologii Alimentare 
 
Reprezentant al INS:     dna Rodica Siloci 
 
Membri:                         dna M.Chisiliova 
                                       dna S.Popel 
                                       dl A. Cartaşev 
                                       dna L. Bureţ 
                                       dl G.Coev 

                               dna R.Ceban 
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                               dl G.Caţer 
                               dna V.Tarâţă 
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                               dna M. Barbaroş 
                               dna Z. Nastas 
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