
Anexa 1 
la avizul tehnic consultativ al CT-PMAPS 

din data de 12.09.2017 
 
În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor 

stabilite prin ROF, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia favorabilă 
pentru utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, 
ciuperci și licheni, aparținând speciilor menţionate mai jos. Lista conţine 
60 de item-uri. 
 
Denumire Parte 
Abroma augusta (L.) L.f.  scoarţa rădăcinii 
Anacardium occidentale L.  fructe   
Anacardium occidentale L.  frunze 
Anacardium occidentale L.  rădăcină 
Anacardium occidentale L.  seminţe 
Anacardium occidentale L.  ulei 
Asplenium scolopendrium L. partea aeriană 
Bacopa monnieri (L.) Wettst.  frunze 
Bacopa monnieri (L.) Wettst.  partea aeriană 
Bacopa monnieri (L.) Wettst.  rizomi 
Bacopa monnieri (L.) Wettst.  suc 
Bacopa monnieri (L.) Wettst.  vârfurile plantei 
Berberis vulgaris L.  rădăcină 
Berberis vulgaris L.  scoarţa rădăcinii 
Cannabis sativa L.  seminţe 
Cannabis sativa L.  ulei 
Cistanche salsa (C.A.Mey.) Beck  tulpini 
Commiphora mukul (Hook. ex Stocks) Engl.  oleogumirezină 
Commiphora myrrha (Nees) Engl.  oleogumirezină 
Dioscorea oppositifolia L. rădăcină 
Dioscorea oppositifolia L. rizomi 
Epilobium parviflorum Schreb.  partea aeriană 
Eryngium planum L. partea aeriană 
Fagus sylvatica L.  fructe 
Fagus sylvatica L.  frunze 
Fagus sylvatica L.  lemn 
Fagus sylvatica L.  muguri 
Fagus sylvatica L.  scoarţă 
Fagus sylvatica L.  vârfurile înfrunzite 
Galega officinalis L.  frunze 
Galega officinalis L.  partea aeriană 
Galega officinalis L.  partea aeriană înflorită 
Galium aparine L.  flori 



Galium aparine L.  partea aeriană 
Galium aparine L.  partea aeriană înflorită 
Hedera helix L.  frunze 
Isatis tinctoria L.  frunze 
Isatis tinctoria L.  partea aeriană 
Isatis tinctoria L.  suc 
Lactuca sativa L.  frunze 
Lactuca sativa L.  partea aeriană 
Leonurus sibiricus L.  partea aeriană 
Magnolia officinalis Rehder & E.H.Wilson  flori 
Magnolia officinalis Rehder & E.H.Wilson  scoarţă 
Manihot esculenta Crantz  rădăcină 
Nelumbo nucifera Gaertn.  flori 
Nelumbo nucifera Gaertn.  rădăcină 
Nelumbo nucifera Gaertn.  seminţe 
Nelumbo nucifera Gaertn.  toată planta 
Paeonia × suffruticosa Andrews  rădăcină 
Phyllanthus niruri L.  frunze 
Phyllanthus niruri L.  partea aeriană 
Phyllanthus niruri L.  toată planta 
Polygonum aviculare L.  partea aeriană 
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) DC.  rădăcină 
Scutellaria baicalensis Georgi  frunze 
Scutellaria baicalensis Georgi  rădăcină 
Scutellaria lateriflora L.  partea aeriană 
Scutellaria lateriflora L.  toată planta 
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.  fructe 
 

 

Anexa 2 
la avizul tehnic consultativ al CT-PMAPS 

din data de 12.09.2017 
În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor 

stabilite prin ROF, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia favorabilă 
pentru utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, 
ciuperci și licheni, aparținând speciilor menţionate mai jos. Lista conţine 
27 de item-uri. 
Denumire Parte 
Bambusa vulgaris Schrad.  exudat 
Bambusa vulgaris Schrad.  germeni 
Bambusa vulgaris Schrad.  muguri 
Centella asiatica (L.) Urb.  frunze 
Centella asiatica (L.) Urb.  partea aeriană 



Cupressus sempervirens L.  conuri 
Cupressus sempervirens L.  frunze 
Cupressus sempervirens L.  lemn 
Cupressus sempervirens L.  scoarţă 
Cupressus sempervirens L.  ulei eteric 
Dioscorea villosa L.  tuberculi 
Moringa oleifera Lam.  rădăcină 
Moringa oleifera Lam.  seminţe 
Moringa oleifera Lam.  toată planta 
Moringa oleifera Lam.  ulei 
Pueraria tuberosa (Willd.) DC.  flori 
Pueraria tuberosa (Willd.) DC.  rădăcină 
Pueraria tuberosa (Willd.) DC.  rizomi 
Tribulus terrestris L.  fructe 
Tribulus terrestris L.  partea aeriană 
Tribulus terrestris L.  toată planta 
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar alge 
Withania somnifera (L.) Dunal  rădăcină 
Withania somnifera (L.) Dunal  toată planta 
Wolfiporia extensa (Peck) Ginns ciuperci 
Yucca schidigera Roezl ex Ortgies  frunze 
Yucca schidigera Roezl ex Ortgies  partea aeriană 
 

 

Anexa 3 
la avizul tehnic consultativ al CT-PMAPS 

din data de 12.09.2017 
În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor 

stabilite prin ROF, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia favorabilă 
pentru utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, 
ciuperci și licheni, aparținând speciilor menţionate mai jos. Lista conţine 
11 de item-uri. 
Denumire Parte 
Agaricus blazei Murrill ciuperci 
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees  partea aeriană 
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees  rădăcină 
Annona muricata L.  fructe fără seminţe 
Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault alge 
Asimina triloba (L.) Dunal  fructe fără seminţe 
Chenopodium quinoa Willd.  seminţe 
Justicia adhatoda L. rădăcină 
Justicia adhatoda L.  toată planta 
Phyllanthus emblica L.  fructe 



Phyllanthus emblica L.  partea aeriană 
 

 

Anexa 4 
la avizul tehnic consultativ al CT-PMAPS 

din data de 12.09.2017 
În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor 

stabilite prin ROF, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia favorabilă 
pentru utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, 
ciuperci și licheni, aparținând speciilor menţionate mai jos. Lista conţine 
15 de item-uri. 
Denumire Parte 
Artemisia absinthium L.  partea aeriană 
Convolvulus arvensis L.  frunze 
Convolvulus arvensis L.  partea aeriană 
Epilobium hirsutum L. partea aeriană 
Galium mollugo L.  partea aeriană 
Galium mollugo L. vârfurile plantei 
Helichrysum arenarium (L.) Moench  flori 
Helichrysum arenarium (L.) Moench  partea aeriană 
Helichrysum arenarium (L.) Moench  partea aeriană înflorită 
Helichrysum arenarium (L.) Moench  vârfurile plantei 
Lactuca muralis (L.) Gaertn. partea aeriană 
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. frunze 
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. rădăcină 
Tussilago farfara L. frunze 
Xanthium spinosum L. partea aeriană 
 

 

Anexa 5 
la avizul tehnic consultativ al CT-PMAPS 

din data de 12.09.2017 
În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor 

stabilite prin ROF, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia favorabilă 
pentru utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, 
ciuperci și licheni, aparținând speciilor menţionate mai jos. Lista conţine 
19 de item-uri. 
Denumire Parte 
Azadirachta indica A.Juss. fructe 
Azadirachta indica A.Juss. frunze 
Bambusa bambos (L.) Voss  muguri 
Bambusa bambos (L.) Voss  partea aeriană 



Bauhinia variegata L. scoarţă 
Convolvulus prostratus Forssk. partea aeriană 
Cryptocarya agathophylla van der Werff fructe 
Cryptocarya agathophylla van der Werff ulei eteric 
Embelia ribes Burm.f. fructe 
Embelia ribes Burm.f. frunze 
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát ciuperci 
Operculina turpethum (L.) Silva Manso rădăcină 
Picrorhiza kurroa Royle ex Benth. frunze 
Picrorhiza kurroa Royle ex Benth. rizomi 
Ptychopetalum olacoides Benth.  lemn 
Ptychopetalum olacoides Benth.  scoarţa rădăcinii 
Ptychopetalum olacoides Benth.  scoarţă 
Tinospora sinensis (Lour.) Merr. partea aeriană 
Tinospora sinensis (Lour.) Merr. scoarţă 
 

 

Anexa 6 
la avizul tehnic consultativ al CT-PMAPS 

din data de 12.09.2017 
În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor 

stabilite prin ROF, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia favorabilă 
pentru utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, 
ciuperci și licheni, aparținând speciilor menţionate mai jos. Lista conţine 
20 de item-uri. 
Denumire Parte 
Agave americana L.  frunze 
Agave americana L.  rădăcină 
Agave americana L.  tulpini florale 
Annona reticulata L.  fructe fără seminţe 
Annona squamosa L.  fructe fără seminţe 
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. ciuperci 
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino  partea aeriană 
Helichrysum italicum (Roth) G.Don partea aeriană 
Helichrysum italicum (Roth) G.Don partea aeriană înflorită 
Helichrysum italicum (Roth) G.Don vârfurile plantei 
Helichrysum stoechas (L.) Moench partea aeriană înflorită 
Helichrysum stoechas (L.) Moench vârfurile plantei 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce  rădăcină 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce  rizomi 
Tamarix gallica L.  gumă 
Tamarix gallica L.  muguri 
Tamarix gallica L.  scoarţă 



Trachyspermum ammi (L.) Sprague  fructe 
Trachyspermum ammi (L.) Sprague  seminţe 
Trachyspermum ammi (L.) Sprague  ulei esenţial 
 

 

Anexa 7 
la avizul tehnic consultativ al CT-PMAPS 

din data de 12.09.2017 
În urma evaluării realizate de către CT-PMAPS și în baza atribuțiilor 

stabilite prin ROF la pct. 3.1, lit. c și în baza pct. 4.11 din aceleași 
document, membrii CT-PMAPS și-au exprimat opinia de a nu se dispune 
deocamdată utilizarea în suplimente alimentare a părților de plantă, alge, 
ciuperci și licheni, aparținând speciilor cuprinse în lista de mai jos. 
Ingredientele ce fac obiectul acestei liste vor fi supuse în continuare 
procesului de analiză în cadrul activităţii CT-PMAPS. Această listă conţine 
10 de item-uri. 
Denumire Parte 
Symphytum officinale L. frunze 
Symphytum officinale L. rădăcină 
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. ciuperci 
Bergenia ciliata (Haw.) Sternb. rizomi 
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch  frunze 
Psoralea corylifolia L. frunze 
Epimedium grandiflorum C.Morren  partea aeriană 
Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decne. toată planta 
Juglans cinerea L. fructe 
Trametes versicolor (L.) Lloyd ciuperci 

 
La această listă au fost adăugate o serie de 16 item-uri provenite 

în urma analizei efectuate în şedinţa CT-PMAPS după cum urmează: 
 

Anacardium occidentale L.  Pedunculi   
Anacardium occidentale L.  Scoarţă   
Anacardium occidentale L.  Suc   
Cistanche salsa (C.A.Mey.) Beck  Tije 
Cupressus sempervirens L.  galbuli 
Dioscorea villosa L.  Rizomi 
Annona muricata L.  Seminţe   
Asimina triloba (L.) Dunal Seminţe 
Artemisia annua L. partea aeriană   
Bambusa bambos (L.) Voss  Tije 
Cissus quadrangularis L. partea aeriană   
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.  partea aeriană 



Tinospora sinensis (Lour.) Merr. Tije 
Annona reticulata L.  Seminţe   
Annona squamosa L.  Seminţe   
Tamarix gallica L.  Gale   
 

 

 


