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Pentru aprobarea Regulamentului  privind exportul  

și importul de produse chimice periculoase  

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

În temeiul art. 9 lit. b), f) și g), 17, 18 și 19 din Legea nr. 277/2018 privind 

substanțele chimice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 49-58, 

art. 109), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul  privind exportul și importul de produse 

chimice periculoase (se anexează). 

2. Monitorizarea și implementarea prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și 

Chimice.  

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 
 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 
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                Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENT 

privind exportul și importul de produse chimice periculoase 

 

Prezentul  Regulament  transpune  Regulamentul  (UE)  nr.  649/2012  al 

Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și 

importul de produse chimice care prezintă risc (reformare) (text cu relevanță 

pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 27 iulie 

2012, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) nr. 

2019/1701 al Comisiei din 23 iulie 2019. 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament are ca obiective: 

1) crearea mecanismului de aplicare a Convenției de la Rotterdam privind 

procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor 

produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului 

internaţional, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 389/2004 (în 

continuare – Convenție); 

2) stabilirea procedurii de notificare a exportului și de primire a 

consimțământului prealabil în cunoștință de cauză pentru exportul produselor 

chimice periculoase care sunt interzise sau supuse unor restricții severe în 

Republica Moldova; 

3) promovarea responsabilităților și eforturilor comune de cooperare în 

domeniul transportului internațional de produse chimice periculoase  în vederea 

protejării  sănătății  umane și a mediului de daunele potențiale; 

4) utilizarea corectă din punct de vedere ecologic a produselor chimice 

periculoase. 

 

2. Prezentul Regulament asigură respectarea prevederilor privind 

clasificarea, ambalarea și etichetarea produselor chimice periculoase pentru om 

și/sau mediu, la exportul și importul acestora, cu  excepția cazului în care 

dispozițiile respective intră în conflict cu vreo cerință specifică a părților sau a 

țărilor respective. 

 

3. În conformitate cu art. 17 și 18 alin. (3) al Legii nr. 277/2018 privind 

substanțele chimice, prezentul Regulament se aplică: 

1) produselor chimice periculoase care fac obiectul procedurii de 

consimțământ prealabil în cunoștință de cauză în conformitate cu Convenția, 

denumită în continuare ,,procedura PIC”, conform anexei nr. 1; 
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2) produselor chimice periculoase care sunt interzise sau supuse unor 

restricții severe  conform anexei nr. 1; 

3) produselor chimice periculoase exportate și importate, în ceea ce 

privește clasificarea, ambalarea și etichetarea acestora, conform Art. 12-15 al 

Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice.  

 

4. Prezentul Regulament nu se aplică: 

1) narcoticelor și substanțelor psihotrope reglementate prin Legea nr. 

382/1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a 

precursorilor; 

2) materialelor și substanțelor radioactive reglementate prin Legea nr. 

132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și  radiologice; 

3) deșeurilor reglementate prin Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 

4) armelor chimice reglementate prin Legea nr. 1163/2000 cu privire la 

controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice; 

5) alimentelor și aditivilor alimentari reglementați prin Legea nr. 

306/2018 privind siguranța alimentelor;     

6) furajelor reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1405/2008 cu 

privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutrețurilor și 

conținutul substanțelor nedorite în nutrețuri; 

7) organismelor modificate genetic reglementate prin Legea nr. 755/2001 

privind securitatea biologică; 

8) produselor medicamentoase brevetate, reglementate prin Legea nr. 

1409/1997 cu privire la medicamente și produsele medicinale de uz veterinar;   

9) produselor chimice exportate pentru cercetare sau analiză în cantități în 

care nu există probabilitatea de a afecta sănătatea umană sau mediul și care, în 

orice caz, nu depășesc 10 kg de la fiecare exportator în parte către fiecare țară în 

parte pe an calendaristic, pentru care se aplică pct. 14.   

5. În sensul prezentului Regulament, suplimentar la noțiunile din Legea nr. 

277/2018 privind substanțele chimice, se aplică noțiunile de mai jos, care au 

următoarele semnificații:  

1) altă țară -  orice țară care nu este parte la convenție; 

2) exportator - oricare dintre următoarele persoane fizice sau juridice: 

a) persoana în numele căreia se face o declarație de export, adică 

persoana care, în momentul acceptării declarației, este titularul contractului cu 

destinatarul într-o parte la Convenție sau într-o altă țară și este îndrituită să 

determine expedierea produsului chimic în afara Republicii Moldova; 

b) în cazul în care nu s-a procedat la încheierea unui contract de export 

sau în care titularul contractului nu hotărăște, în nume propriu, persoana care este 

îndrituită să determine expedierea produsului chimic în afara Republicii 

Moldova; 
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c) în cazul în care, în conformitate cu contractul care reglementează 

exportul, dreptul de a dispune de produsul chimic aparține unei persoane cu 

sediul/domiciliul în afara țării, partea contractantă cu domiciliul/sediul în țară; 

3) formulare a unui pesticid care prezintă un risc deosebit -  un produs 

chimic format pentru a fi utilizat ca pesticid, care, în condiții de utilizare, 

produce efecte grave asupra sănătății oamenilor și a mediului, care se pot 

observa într-o perioadă scurtă de timp după o expunere unică sau multiplă; 

4)  documentul ghid de decizie - document elaborat pentru fiecare produs 

chimic enumerat în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1, care stabilește domeniul de 

aplicare al produsului chimic ce face obiectul procedurii PIC și conține 

informații de bază cu privire la clasificarea riscurilor, surse suplimentare de 

informații despre produsul chimic și informații despre posibilele alternative; 

5) notificare PIC - procedură de informare a Secretariatului Convenției 

de către autoritatea națională desemnată cu privire la produsele chimice  interzise 

sau supuse unor restricții severe în Republica Moldova într-o categorie de 

utilizare prevăzută de Convenție, cu scopul de a prezenta acestuia cele mai 

importante rezultate ale evaluării riscurilor, pentru a informa celelalte părți la 

Convenție și a le permite să utilizeze aceste informații în luarea deciziilor la 

nivel național privind utilizarea produsului chimic respectiv; 

6) procedura PIC - un mecanism de obținere și difuzare oficială a 

deciziilor părților importatoare de a permite sau nu importul produselor chimice 

menționate în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1, principiul fundamental fiind acela 

că produsele respective nu trebuie expediate fără consimțământul prealabil în 

cunoștință de cauză al părții importatoare oferit de autoritatea națională 

desemnată;    

7) parte la convenție sau parte - un stat sau o organizație de integrare 

economică regională, care a consimțit să se conformeze Convenției și pentru care 

aceasta este în vigoare; 

8) produs chimic care face obiectul notificării de export - orice produs 

chimic care este interzis sau supus unor restricții severe în cadrul uneia sau mai 

multor categorii sau subcategorii, inclus în anexa nr. 1; 

9) produs chimic care face obiectul procedurii PIC - orice produs chimic 

inclus în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1;    

10) produs chimic indicat pentru notificarea PIC - orice produs chimic 

care este interzis sau supus unor restricții severe în cadrul uneia sau mai multor 

categorii ale convenției, incluse în Secțiunea a 2-a din anexa nr. 1; 

11) produs chimic interzis: 

a)  un produs chimic a cărui utilizare a fost interzisă în totalitate în mai 

multe categorii sau subcategorii, în vederea protejării sănătății oamenilor sau a 

mediului; sau 

b) un produs chimic a cărui primă utilizare nu a fost aprobată sau pe care 

industria fie l-a retras de pe piață, fie nu l-a mai inclus într-o procedură de 

notificare, înregistrare sau aprobare, în cazul în care există dovezi că produsul 
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chimic prezintă suspiciuni în ceea ce privește afectarea sănătății oamenilor sau 

mediului;  

12)  produs chimic supus unor restricții severe: 

a) un produs  a  cărui  utilizare  într-una  sau  mai  multe  categorii  sau  

subcategorii  a  fost interzisă aproape în totalitate, printr-o măsură de 

reglementare, în vederea protejării sănătății populației sau a mediului cu excepția 

anumitor utilizări  concrete care rămân autorizate; sau   

b) un produs chimic a cărui aprobare a fost refuzată pentru aproape toate 

utilizările sale, sau pe care industria fie l-a retras de pe piață, fie nu l-a mai inclus 

într-o procedură de notificare, înregistrare sau aprobare, în cazul în care există 

dovezi că produsul chimic prezintă suspiciuni în ceea ce privește afectarea 

sănătății oamenilor sau afectarea mediului; 

13) „Secretariat” - Secretariatul Convenției. 

 

6. În conformitate cu art. 9 lit. b) și art. 18 alin. (5) al Legii nr. 277/2018 

privind substanțele chimice, Agenția Națională de Reglementare a Activităților 

Nucleare, Radiologice și Chimice constituie ,,autoritate națională desemnată” 

(AND) pentru Convenție și îndeplinește funcțiile administrative prevăzute în art. 

9, lit. b), f) și g) din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și în 

prezentul Regulament. 

 

II. PRODUSE CHIMICE CARE FAC OBIECTUL NOTIFICĂRILOR  

DE EXPORT, PRODUSE CHIMICE INDICATE PENTRU 

NOTIFICAREA PIC  ȘI PRODUSE CHIMICE CARE FAC  

OBIECTUL PROCEDURII PIC 

 

7. În conformitate cu Art. 18, alin. (3) al Legii nr. 277/2018 privind 

substanțele chimice, produsele chimice care fac obiectul prezentului Regulament 

și a procedurii de notificare de export, notificare PIC și procedurii PIC sunt 

incluse în anexa nr. 1 și se pot încadra în una sau mai multe din cele trei grupe de 

produse chimice după cum urmează: 

1) produsele chimice enumerate în Secțiunea 1 din anexa nr. 1 fac obiectul 

procedurii de notificare de export, conform capitolului III, fiind însoțite de 

informații detaliate privind identitatea substanței, categoria și/sau subcategoria 

de utilizare supusă restricției, tipul restricției și de informații suplimentare, în 

special în cazul derogărilor de la cerințele pentru notificarea de export; 

2) produsele chimice enumerate în Secțiunea a 2-a din anexa nr. 1 fac 

obiectul procedurii de notificare de export stabilită prin capitolul III și 

suplimentar întrunesc cerințele pentru procedura de notificare PIC prevăzută în 

capitolul VI, fiind însoțite de informații detaliate privind identitatea și categoria 

de utilizare a acestora; 

3) produsele chimice enumerate în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1 fac 

obiectul procedurii PIC, conform Convenției, și sunt însoțite de informații 
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detaliate privind identitatea și categoria de utilizare, precum și de informații 

suplimentare, în special privind cerințele pentru notificarea de export. 

 

8. Autoritatea națională desemnată pune la dispoziția publicului listele 

produselor chimice menționate la pct. 7 prin intermediul Sistemul Informațional 

Automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” 

(SIA REPC), instituit în temeiul Art. 30 din Legea nr. 277/2018 privind 

substanțele chimice. 

   

III. NOTIFICĂRI DE EXPORT TRANSMISE  

PĂRȚILOR ȘI ALTOR ȚĂRI 

 

9. Prevederile pct. 10-22 se aplică în cazul substanțelor enumerate în 

Secțiunea 1 din anexa nr. 1 sau a preparatelor care conțin aceste substanțe într-o 

concentrație care ar determina aplicarea obligațiilor de etichetare clasificare, 

etichetare și ambalare, în conformitate cu Art. 12-15 al Legii nr. 277/2018 

privind substanțele chimice, indiferent de prezența vreunei alte substanțe. 

  

10. Exportatorul care urmează să exporte pentru prima dată din Republica 

Moldova, spre una din părţi sau o altă ţară, un produs chimic prevăzut în 

Secţiunea 1 din anexa nr. 1 are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii 

naţionale desemnate, cu cel puţin 35 de zile înaintea datei la care este prevăzut să 

aibă loc exportul produsului chimic. Ulterior, exportatorul notifică autorității 

naționale desemnate primul export al unui produs chimic de acest tip în fiecare 

an calendaristic cu cel puțin 35 de zile înaintea datei exportului. 

  

11. Notificarea respectă cerințele referitoare la informații prevăzute în 

anexa nr. 2 și se pune la dispoziția autorității naționale desemnate prin 

intermediul Sistemului Informațional  Automatizat ,,Registrul produselor 

chimice plasate pe piața Republicii Moldova” (SIA REPC). 

 

12. Autoritatea națională desemnată verifică dacă informațiile sunt în 

conformitate cu anexa nr. 2 și o transmite către autoritatea națională desemnată a 

părții importatoare sau autoritatea competentă a altei țări și ia măsurile necesare 

pentru a garanta primirea notificării respective cu cel puțin 15 zile înaintea datei 

primului export prevăzut al produsului chimic, iar apoi, cu cel puțin 15 zile 

înaintea primului export al acestuia pentru fiecare an calendaristic ulterior. 

   

13. În cazul în care autoritatea națională desemnată nu primește de la țara 

importatoare o confirmare de primire a notificării primului export, realizată după 

includerea produsului chimic în Secțiunea 1 din anexa nr. 1, în termen de 30 de 

zile de la expedierea notificării, autoritatea națională desemnată trimite o a doua 

notificare. Autoritatea națională desemnată depune eforturi pentru a asigura 
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primirea celei de a doua notificări de către autoritatea națională desemnată a 

părții importatoare sau autoritatea competentă a altei țări importatoare. 

 

14. Autoritatea națională desemnată înregistrează în SIA REPC fiecare 

notificare de export și îi atribuie un număr de referință. 

  

15. Lista produselor chimice exportate, precum și părțile și alte țări 

importatoare ale acestora este actualizată în fiecare an calendaristic, fiind pusă la 

dispoziția publicului, inclusiv la dispoziția tuturor autorităților publice 

cointeresate, prin intermediul SIA REPC.  

 

16. În cazul exporturilor care au loc după intrarea în vigoare a unor 

modificări ale legislației privind comercializarea, utilizarea sau etichetarea 

substanțelor respective și ori de câte ori se modifică compoziția amestecului 

respectiv, astfel încât se produce o schimbare în etichetarea unui astfel de 

amestec, se transmite o nouă notificare de export, în conformitate cu pct. 10-15. 

Noua notificare respectă cerințele referitoare la informații prevăzute în anexa nr. 

2 și consemnează că este vorba de o revizuire a unei notificări anterioare. 

  

17. În cazul în care exportul unui produs chimic are loc în contextul unei 

situații de urgență, astfel cum este definită în Legea nr. 93/2007 Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă, o derogare totală sau parțială de la 

dispozițiile menționate la pct. 10-16 poate fi acordată de autoritatea națională 

desemnată, în consultare cu Secretariatul, la cererea argumentată a exportatorului 

sau a părții importatoare sau a altei țări importatoare. Se consideră că a fost luată 

o decizie privind solicitarea respectivă în consultare cu Secretariatul, dacă nu 

există un răspuns diferit în termen de 10 zile de la transmiterea de către acesta a 

detaliilor solicitării de către autoritatea națională desemnată. 

 

18. Fără a aduce atingere obligațiilor stabilite în pct. 70, obligațiile 

stabilite la pct. 10-16 încetează odată cu îndeplinirea următoarelor condiții:  

1) produsul chimic a devenit produs care face obiectul procedurii PIC; 

2) țara importatoare, care este parte la convenție, a prezentat 

Secretariatului un răspuns în conformitate cu Art. 10, alin. 2 din Convenție, 

indicând dacă este sau nu de acord cu importul produsului chimic; 

3) Secretariatul informează autoritatea națională desemnată cu privire la 

răspunsul respectiv, iar aceasta transmite informațiile respective persoanelor 

interesate. 

  

19. Prin derogare de la dispozițiile pct. 18, obligațiile stabilite la pct. 10-16 

nu încetează în cazul în care o țară importatoare este parte la Convenție și 

solicită, în mod explicit, părților exportatoare să continue notificarea 

exporturilor, de exemplu prin decizia de import a acesteia sau în alt mod. 
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20. Fără a aduce atingere obligațiilor stabilite în pct. 70, obligațiile 

exportatorului privind notificarea exportului substanțelor chimice stabilite la pct. 

10-16 încetează de asemenea atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții: 

1) autoritatea națională desemnată a părții importatoare sau autoritatea 

competentă a altei țări importatoare a renunțat la obligația de notificare înaintea 

exportului produsului chimic;  

2) autoritatea națională desemnată a primit informații privind efectuarea 

exportului  din partea Secretariatului sau din partea autorității naționale 

desemnate a părții importatoare sau din partea autorității competente a unei alte 

țări importatoare și le-a făcut disponibile pe internet. 

 

21.  Autoritatea națională desemnată și exportatorii pun la dispoziția 

părților și a altor țări importatoare, la solicitarea acestora, informațiile 

suplimentare disponibile privind produsele chimice exportate. 

 

22.  Exportatorii suportă cheltuielile pentru fiecare notificare de export și 

pentru fiecare solicitare de consimțământ prealabil, depusă în cunoștință de 

cauză, care corespund costurilor pentru aplicarea procedurilor specificate la pct. 

10-16. 

 

IV. NOTIFICĂRI DE EXPORT PRIMITE DIN PARTEA 

AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DESEMNATE ALE PĂRȚILOR 

ȘI A ALTOR ȚĂRI 

 

23. Autoritatea națională desemnată plasează în SIA REPC, în termen de 

15 zile, notificările de export primite de la autoritățile naționale desemnate ale 

părților sau ale altor țări referitoare la exportul în Republica Moldova a unui 

produs chimic a cărui producție, utilizare, manipulare, consum, transport și/sau 

comercializare este interzisă sau supusă unor restricții severe, în conformitate cu 

prezenta Hotărâre. 

 

24. Autoritatea națională desemnată confirmă primirea primei notificări de 

export recepționate, pentru fiecare produs chimic de la fiecare parte sau altă țară.  

 

V. INFORMAȚII PRIVIND EXPORTUL ȘI IMPORTUL 

PRODUSELOR CHIMICE 

 

25. Fiecare exportator a unuia sau a mai multe dintre următoarele produse: 

1) substanțele chimice enumerate în anexa nr. 1;  

2) amestecurile care conțin asemenea substanțe în concentrații care ar 

determina aplicarea obligațiilor de clasificare, etichetare și ambalare a 

substanțelor și a preparatelor chimice,  în conformitate cu Art. 12-15 al Legii nr. 
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277/2018 privind substanțele chimice, indiferent de prezența vreunei alte 

substanțe;   

3) articolele care conțin substanțe enumerate în Secțiunea a 2-a sau a 3-a 

din anexa nr. 1, sub o formă nereacţionată, sau preparatele care conțin astfel de 

substanțe în concentrații care ar determina aplicarea obligațiilor de clasificare, 

etichetare și ambalare a substanțelor și amestecurilor, indiferent de prezența 

vreunei  alte substanțe, prezintă, în primul trimestru al fiecărui an, autorității 

naționale desemnate informația privind cantitatea de produse chimice enumerate 

în anexa nr. 1 (sub formă de substanță sau de component al unor preparate sau 

articole) livrat către fiecare parte sau altă țară în decursul anului precedent. 

Informațiile sunt transmise împreună cu o listă cu denumirea și adresele fiecărui 

importator către care au fost efectuate livrări în decursul aceleiași perioade. 

Informațiile se prezintă în conformitate cu anexa nr. 3.   

 

26. Fiecare importator de produse chimice enumerate în anexa nr. 1 (sub 

formă de substanță sau de component al unor amestecuri sau articole) furnizează 

aceleași informații pentru cantitățile introduse în Republica Moldova.  

 

27. La solicitarea autorității naționale desemnate și în conformitate cu Art. 

15 al Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice, exportatorul sau 

importatorul furnizează toate informațiile suplimentare, referitoare la produsele 

chimice, care sunt necesare pentru aplicarea prezentului Regulament. 

 

28. Autoritatea națională desemnată realizează o sinteză a informațiilor 

menționate la pct. 24-26 și pune la dispoziția publicului informațiile 

neconfidențiale prin intermediul SIA REPC. 

 

VI. NOTIFICAREA PRODUSELOR CHIMICE INTERZISE SAU 

SUPUSE UNOR RESTRICȚII SEVERE 

 

29. Substanțele din Secțiunea a 2-a din anexa nr. 1 se notifică 

Secretariatului ca fiind  interzise sau supuse unor restricții severe într-o categorie 

de utilizare prevăzută de convenție. 

 

30.  În cazul în care alte produse chimice sunt indicate pentru notificarea 

PIC, în temeiul Convenției și sunt adăugate în Secțiunea a 2-a din anexa nr. 1, 

autoritatea națională desemnată notifică Secretariatul în această privință. 

Notificarea este transmisă de îndată ce este posibil după operarea modificărilor la 

anexa nr. 1, prin care produsul chimic este interzis sau supus unor restricții 

severe, dar nu mai târziu de 90 de zile de la modificările operate și cuprinde toate 

informațiile menționate în anexa nr. 2.  
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31. Pentru determinarea priorităților pentru notificări, autoritatea națională 

desemnată verifică dacă produsul chimic este deja inclus în Secțiunea a 3-a din 

anexa nr. 1, măsura în care se pot respecta cerințele în materie de informare 

prevăzute în anexa nr. 4, precum și gravitatea riscurilor prezentate de produsul 

chimic. 

 

32. În cazul în care un produs chimic corespunde criteriilor pentru 

notificarea PIC, dar informațiile sunt insuficiente pentru a satisface condițiile 

prevăzute în anexa nr. 4, exportatorii și/sau importatorii identificați furnizează, la 

solicitarea autorității naționale desemnate și în conformitate cu art. 15 al Legii nr 

277/2018 privind substanțele chimice, informațiile menționate în anexa nr. 4 de 

care dispun, inclusiv cele provenite din alte programe naționale sau 

internaționale de control a produselor chimice, în termen de 60 de zile de la 

solicitare. 

 

33. La solicitarea oricărei părți sau a Secretariatului, autoritatea națională 

desemnată furnizează, în măsura în care este posibil, informații suplimentare 

privind produsul chimic. 

 

34. În cazul în care produsele chimice figurează doar în Secțiunea 1 din 

anexa nr. 1 sau în cazul operării modificărilor în prezentul Regulament, 

autoritatea publică desemnată furnizează Secretariatului informațiile privind 

modificările operate, astfel încât informațiile respective să poată fi distribuite 

altor părți la convenție, dacă este cazul. 

 

VII. OBLIGAȚII REFERITOARE LA IMPORTUL PRODUSELOR 

CHIMICE INCLUSE ÎN SECȚIUNEA A 3-A DIN ANEXA NR. 1 

 

35. Autoritatea națională desemnată primește de la Secretariat 

documentele ghid de decizie referitoare la importul de produselor chimice, 

menționate în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1. După aprobarea sau consimțirea 

documentelor ghid de decizie parvenite de la Secretariat, autoritatea națională 

desemnată comunică Secretariatului decizia referitor la importul viitor al 

produselor chimice în cauză, în termen de nouă luni de la data expedierii de către 

Secretariat a documentului ghid de decizie.   

 

36. Decizia emisă de către autoritatea națională desemnată referitor la 

importul viitor al produsului chimic se prezintă în baza modelului din anexa nr. 

6.   

 

37. O decizie de import va face referire la categoria sau categoriile 

specificate pentru produsul chimic în cauză din documentul ghid de decizie. 
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38. În cazul în care un produs chimic este supus unor restricții 

suplimentare sau modificate în conformitate cu prezenta Hotărâre, autoritatea 

națională desemnată procedează la revizuirea deciziei de import, în conformitate 

cu noile modificări. 

 

39. La comunicarea către Secretariat a deciziei de import, autoritatea 

națională desemnată furnizează o descriere a măsurii legislative sau 

administrative pe care aceasta este întemeiată. 

 

40. Deciziile de import prevăzute la pct. 36 sunt puse la dispoziția 

publicului de autoritatea națională desemnată prin intermediul SIA REPC. 

 

VIII. OBLIGAȚIILE REFERITOARE LA EXPORTUL DE  

PRODUSE CHIMICE, ALTELE DECÂT CERINȚELE DE  

NOTIFICARE A EXPORTULUI 

 

41. Autoritatea națională desemnată pune la dispoziția persoanelor 

cointeresate informațiile pe care le primește de la Secretariat, fie sub formă de 

circulare, fie sub altă formă, referitoare la produsele chimice care fac obiectul 

procedurii PIC și deciziile părților importatoare privind condițiile de import 

referitoare la produsele chimice respective.  

 

42. În cazul în care autoritatea națională desemnată nu a transmis un 

răspuns în conformitate cu Art. 10, alin. 2 din Convenție, aceasta va primi din 

partea Secretariatului informații în acest sens. 

 

43. Autoritatea națională desemnată atribuie fiecărei decizii de import un 

număr de referință și păstrează toate informațiile referitoare la astfel de decizii la 

dispoziția publicului prin intermediul SIA REPC, iar, la cerere, furnizează oricui 

informațiile respective. 

 

44. Pentru fiecare produs chimic înscris în anexa nr. 1, autoritatea 

națională desemnată stabilește pozițiile tarifare în conformitate cu Nomenclatura 

combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172/2014 privind aprobarea 

Nomenclaturii combinate a mărfurilor.  

  

45. Exportatorii se conformează deciziilor care figurează în fiecare răspuns 

referitor la import în termen de 6 luni de la data la care Secretariatul a informat 

pentru prima dată autoritatea națională desemnată cu privire la astfel de decizii în 

conformitate cu  pct. 41. 

 

46. Autoritatea națională desemnată oferă consultanță și asistență părților 

importatoare, la solicitarea în scris a acestora, pentru obținerea informațiilor 
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suplimentare pentru facilitarea elaborării răspunsului către Secretariat referitor la 

importul unui anumit produs chimic. 

 

IX. OBLIGAȚIA DE OBȚINERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI 

PREALABIL DE IMPORT ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ 

 

47. Substanțele enumerate în Secțiunea a 2-a și a 3-a din anexa nr. 1 sau 

preparatele care conțin asemenea substanțe în concentrații care ar determina 

aplicarea cerințelor privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și 

amestecurilor, conform Art. 12-15 al Legii nr. 277/2018 privind substanțele 

chimice, indiferent de prezența vreunei alte substanțe, nu sunt exportate din 

Republica Moldova, cu excepția cazului în care este îndeplinită una dintre 

următoarele condiții: 

1) exportatorul a solicitat și a primit un consimțământ prealabil în 

cunoștință de cauză în vederea importului  de la autoritatea națională desemnată; 

2) pentru produsele chimice prezentate în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1, 

ultima circulară emisă de Secretariat în temeiul pct. 41, indică faptul că partea 

importatoare și-a dat consimțământul pentru import. 

 

48. Consimțământul prealabil în cunoștință de cauză se eliberează în baza 

art. 19 al Legii 277/2018 privind substanțele chimice de către autoritatea 

națională desemnată, la solicitarea parvenită de la autoritățile naționale 

desemnate ale părților sau de la autoritățile competente ale altor țări, însoțite de 

notificarea de export, utilizând modelul din anexa nr. 7. 

 

49. Atunci când consimțământul prealabil a fost cerut în conformitate cu 

pct. 47, sbp.1), în cazul în care autoritatea națională desemnată nu a primit un 

răspuns în termen de 30 de zile, aceasta mai trimite o notă de atenționare. În 

eventualitatea în care nu primește un răspuns în termen de alte 30 de zile, 

autoritatea națională desemnată trimite alte note de atenționare. 

 

50. În cazul produselor chimice menționate în Secțiunea a 2-a și a 3-a din 

anexa nr. 1 a  prezentei Hotărâri, autoritatea națională desemnată decide, în 

consultare cu Secretariatul,  pentru fiecare caz în parte, că exportul poate avea 

loc în cazul în care utilizarea produsului chimic nu este interzisă sau supusă unor 

restricții severe în partea importatoare sau în altă țară importatoare și în cazul în 

care nu s-a primit niciun răspuns la o cerere de consimțământ depusă în 

conformitate cu pct. 47 sbp. 1), în termen de 60 de zile și este îndeplinită una din 

următoarele condiții: 

1) produsul chimic face obiectul unei licențe, este înregistrat, sau este 

autorizat în partea importatoare sau altă țară importatoare; sau 

2) produsul a fost utilizat sau importat în partea importatoare sau în altă 

țară importatoare în ultimii 5 ani. 
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51. În cazul produselor chimice enumerate în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 

1, nu poate avea loc un export pentru îndeplinirea condiției de la pct. 50 sbp. 2), 

dacă produsul chimic a fost clasificat în conformitate cu cerințele privind 

clasificarea, etichetarea și ambalarea ca produs chimic deosebit de periculos, în 

conformitate cu Art. 4, pct. 21)  al Legii nr. 277/2018 privind substanțele 

chimice. 

 

52. La adoptarea deciziilor privind importul produselor chimice 

menționate în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1, autoritatea națională desemnată, în 

coordonare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ține cont de 

impactul posibil al utilizării produsului chimic asupra sănătății umane sau asupra 

mediului.  

 

53. Autoritatea națională desemnată revizuiește periodic valabilitatea 

fiecărui consimțământ eliberat în conformitate cu pct. 47, subp. 1), fiind necesar 

un nou consimțământ înainte de sfârșitul celui de-al treilea an calendaristic care 

urmează anului în care consimțământul a fost obținut, cu excepția unor dispoziții 

contrare prevăzute de consimțământul respectiv. 

 

54. În cazul menționat în pct. 53, exporturile pot continua și după 

expirarea termenului aplicabil, în așteptarea unui răspuns la o nouă cerere de 

consimțământ, pe o perioadă suplimentară de 12 luni. 

 

55. Autoritatea națională desemnată înregistrează în SIA REPC toate 

cererile pentru un consimțământ și răspunsurile eliberate. Fiecare consimțământ 

eliberat primește un număr de referință de identificare și se include în listă cu 

toate informațiile privind eventualele condiții asociate, precum datele de 

valabilitate. Informațiile care nu sunt confidențiale sunt publicate.  

 

56. Niciun produs chimic nu se exportă în cele șase luni care preced data 

de expirare, dacă această dată este indicată pe ambalaj sau poate fi dedusă din 

data de fabricație. În cazul pesticidelor, exportatorii asigură că dimensiunea și 

ambalajul recipientelor sunt optimizate pentru a elimina în măsura posibilului 

riscul de a crea stocuri perimate. 

 

57. La exportul de pesticide, exportatorii asigură că eticheta conține 

informații specifice referitoare la condițiile de depozitare și stabilitatea la 

depozitare în  condițiile climatice ale țării importatoare. În afară de aceasta, 

exportatorii garantează că pesticidele exportate sunt în conformitate cu cerințele 

fitosanitare.   
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X. EXPORTUL ANUMITOR PRODUSE CHIMICE  

ȘI ARTICOLE CE CONȚIN PRODUSE CHIMICE 

 

58. Articolele fac obiectul procedurii de notificare de export prevăzute la 

capitolul  III, dacă conțin unul dintre următoarele substanțe: 

1) substanțele enumerate în Secțiunea a 2-a și a 3-a din anexa nr. 1, sub o 

formă nereacționată; 

2) amestecurile care conțin astfel de substanțe în concentrații care 

determină aplicarea obligațiilor de etichetare în conformitate cu cerințele privind 

clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice, 

indiferent de prezența vreunei alte substanțe.  

 

59. Produsele chimice și articolele a căror utilizare este interzisă în 

Republica Moldova în temeiul Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și Legii nr. 

277/2018 privind substanțele chimice,  în vederea protejării sănătății oamenilor 

sau a mediului, enumerate în anexa nr. 5, nu se exportă și nu se importă. 

 

XI. INFORMAȚII PRIVIND CIRCULAȚIA DE TRANZIT 

 

60.  În cazul circulației de tranzit a produselor chimice care fac obiectul 

procedurii PIC, fiind incluse în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1,  părțile vizate se 

pot adresa Secretariatului pentru solicitarea informațiilor privind circulația 

acestora.   

 

61. În cazul în care un produs chimic inclus în Secțiunea a 3-a din anexa 

nr. 1 este transportat pe teritoriul  Republicii Moldova, autoritatea națională 

desemnată din Republica Moldova poate solicita informații privind produsul 

chimic care face obiectul circulației de tranzit. În acest caz, exportatorul prezintă, 

autorității naționale desemnate a țării exportatoare, informațiile solicitate cu cel 

mult 30 de zile înaintea datei la care are loc prima mișcare de tranzit și de 8 zile 

înaintea fiecărei mișcări de tranzit ulterioare. 

 

62.  Informațiile care pot fi  solicitate de autoritatea națională desemnată 

din Republica Moldova corespund celor menționate în capitolul VII al 

prezentului Regulament. 

 

XII. INFORMAȚII CE ÎNSOȚESC PRODUSELE  

CHIMICE EXPORTATE 

 

63. Produsele chimice prevăzute pentru export fac obiectul cerințelor 

privind ambalarea și etichetarea, conform Art. 12-15 din Legea nr. 277/2018 

privind substanțele chimice. 



16 

 

C:\Users\ПК\Downloads\12745-redactat-ro.docx 

64. Pct. 63 se aplică, cu excepția cazului în care dispozițiile respective ar 

contraveni unor cerințe specifice ale părților importatoare sau ale altor țări 

importatoare. 

 

65. Eticheta produselor chimice include data expirării și data de fabricație 

a produselor chimice incluse în anexa nr. 1 și precizează data expirării pentru 

diverse zone climatice. 

 

66. La exportul produselor chimice menționate la pct. 63, acestea sunt 

însoțite de fișa tehnică de securitate, în conformitate cu Art. 13 din Legea nr. 

277/2018 privind substanțele chimice. Exportatorul trimite fișa tehnică de 

securitate fiecărei persoane fizice sau juridice care importă produse chimice către 

o parte sau o altă țară. 

 

67. Informațiile de pe etichetă și de pe fișa tehnică de securitate sunt 

oferite, în măsura posibilului, în limbile oficiale în una sau mai multe din limbile 

principale ale țării de destinație sau ale spațiului pentru care este prevăzută 

utilizarea. 

 

XIII. OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR PUBLICE CENTRALE                    

ȘI ALE EXPORTATORILOR CU PRIVIRE LA CONTROLUL 

IMPORTULUI ȘI EXPORTULUI 

 

68. Autoritatea națională desemnată, în comun cu Serviciul Vamal, 

realizează controlul privind importul și exportul produselor chimice enumerate în 

anexa nr. 1. Autoritățile publice centrale acționează în mod coordonat pentru a 

controla respectarea prezentului regulament de către exportatori.  

  

69. Exportatorii/importatorii care fac obiectul obligațiilor stabilite în pct. 

10-16 furnizează organului vamal actul permisiv eliberat de autoritatea națională 

desemnată pentru produsele chimice aflate în circulație la momentul introducerii 

sau scoaterii pe/de pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

70. Exportatorii de produse chimice scutiți, prin pct. 17, de obligațiile 

stabilite în pct. 10-14 și pct. 16 sau de produse chimice pentru care obligațiile 

respective au încetat în conformitate cu pct. 18-20, obțin un număr de referință 

de identificare special. 

 

71. Exportatorii folosesc SIA REPC pentru transmiterea informațiilor 

necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului 

Regulament, inclusiv a obligațiilor conform art.  15 și 29 ale Legii nr. 277/2018 

privind substanțele chimice. 
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XIV. SCHIMBUL  DE  INFORMAȚII 

 

72. Autoritatea națională desemnată facilitează furnizarea către alte țări a 

informației științifice, tehnice, economice și juridice referitoare la produsele 

chimice care fac obiectul prezentului Regulament, inclusiv informațiile 

toxicologice, ecotoxicologice și de securitate. 

 

73. Autoritatea națională desemnată  asigură:  

1) furnizarea de informații publice privind actele normative pertinente 

pentru obiectivele convenției; și 

2) furnizarea de informații părților și altor țări, direct sau prin intermediul 

Secretariatului, referitoare la acele măsuri care restricționează considerabil una 

sau mai multe utilizări ale unui produs chimic. 

 

74. Autoritatea publică centrală protejează informațiile confidențiale 

primite de la o parte sau altă țară, în baza unui acord reciproc. 

 

75. Cu referire la transmiterea informațiilor în temeiul prezentului 

Regulament, fără a se prejudicia prevederile Legii nr. 982/2000 privind accesul 

la informație, precum și prevederile Legii 277/2018 privind substanțele chimice, 

nu sunt considerate confidențiale următoarele informații: 

1) informațiile specificate în anexa nr. 2 și anexa nr. 3; 

2) informațiile conținute de fișele tehnice de securitate; 

3) data expirării unui produs chimic; 

4) data de fabricație a unui produs chimic; 

5) informațiile privind măsurile de precauție, inclusiv categoria de risc, 

natura riscului și recomandările de securitate pertinente; 

6) rezumatul rezultatelor testelor toxicologice și ecotoxicologice; 

7) informații privind manipularea ambalajului după îndepărtarea 

produselor chimice. 

 

76. În ceea ce privește informațiile furnizate de exportatori și importatori, 

autoritatea națională desemnată respectă obligațiile care îi revin privind protecția 

confidențialității datelor și dreptul de proprietate. 

 

XV. MODIFICAREA ANEXELOR 

 

77. Autoritatea națională desemnată propune actualizarea listei de produse 

chimice din Secțiunea 1, Secțiunea a 2-a și Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1 cel 

puțin o dată pe an,  în funcție de evoluția legislației naționale și internaționale și 

în temeiul Convenției. 
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78. Actualizarea listei de produse chimice din Secțiunea 1 din anexa nr. 1 

constituie completarea acesteia cu o interdicție sau o restricție severă în contextul 

utilizării unui nou produs chimic, evaluând-se efectul acestuia la nivelul 

subcategoriilor de  „pesticide” și „produse chimice industriale”. 

 

79. În cazul în care produsul chimic propus pentru a fi listat cu o  

interdicție sau o restricție severă, corespunde suplimentar criteriilor pentru 

notificarea PIC în conformitate cu capitolul VI,  acesta este de asemenea inclus 

în Secțiunea a 2-a din anexa nr. 1. 

 

80. În cazul listei produselor chimice din Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1, 

aceasta se actualizează în funcție de completarea anexei III a Convenției de la 

Rotterdam, după aprobarea la Conferința Părților. 

 

XVI. INSPECȚIA ȘI CONTROLUL 

 

81.  Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage 

răspunderea disciplinară sau contravențională, după caz.  

 

82. Inspectoratul pentru Protecția Mediului exercită funcția de 

supraveghere și control privind respectarea prevederilor prezentului Regulament, 

în baza Legii nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător, Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, Legii nr. 

1515/1993 privind protecția mediului înconjurător și al Legii nr. 277/2018 

privind substanțele chimice. 
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                     Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind importul și exportul  

de produse chimice periculoase  

 
Lista produselor chimice interzise sau supuse unor restricții severe  

 

1. Regulamentul privind exportul și importul de produse chimice periculoase 

se aplică produselor chimice individuale sau grupelor de produse chimice care sunt 

incluse în prezenta Anexă, precum și amestecurilor care conțin astfel de produse în 

concentrații care determină aplicarea obligațiilor de clasificare, etichetare și 

ambalare în conformitate cu art. 12-15 al Legii nr. 277/2018 privind substanțele 

chimice. 

 

2. Produsele chimice incluse în prezenta Anexă se încadrează în una sau mai 

multe dintre cele trei grupe prevăzute în Secțiunea 1, Secțiunea a 2-a și Secțiunea a  

3-a. 

 

3. Secțiunea 1: Lista produselor chimice care fac obiectul notificării de 

export - această secțiune include produsele chimice sau grupurile de produse 

chimice care fac obiectul notificării de export. Aceasta cuprinde toate produsele 

chimice care sunt interzise sau supuse unor restricții severe în cel puțin una dintre 

subcategoriile de utilizare (de exemplu, pesticid utilizat ca produs fitosanitar, alte 

pesticide precum un produs biocid, produs chimic industrial destinat folosirii de 

către specialiști sau produs chimic industrial destinat folosirii de către public). 

Secțiunea include, de asemenea, produsele chimice indicate pentru notificarea PIC 

și produsele chimice care fac obiectul procedurii PIC (cu excepția anumitor 

produse chimice care sunt incluse în partea a 3-a, dar sunt excluse din partea 1, 

deoarece fac obiectul unei interdicții la export). 

 

4. Secțiunea a 2-a. Lista produselor chimice indicate pentru notificarea 

PIC - această secțiune include produsele chimice indicate pentru notificarea PIC, 

deoarece sunt interzise sau supuse unor restricții severe în cadrul unei categorii de 

utilizare din Convenție (pesticid sau produs chimic industrial). În afară de cerința 

de notificare de export, pentru a aproba exportul, consimțământul explicit al țării 

importatoare este, de asemenea, necesar. 

 

5. Secțiunea a 3-a. Lista produselor chimice care fac obiectul procedurii 

PIC - această secțiune include produsele chimice sau grupurile chimice care fac 

obiectul procedurii PIC (fiind incluse în anexa III la Convenția de la Rotterdam). 

Intrările din Secțiunea a 3-a sunt supuse cerinței de notificare de export și, în plus, 

consimțământului explicit, cu excepția cazului în care un răspuns referitor la import 

este publicat în circulara PIC. 
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Secțiunea 1 

Lista produselor chimice care fac obiectul procedurii de notificare la export 

 

Trebuie menționat că, în cazul în care produsele chimice enumerate în această parte a prezentei Anexe fac obiectul procedurii PIC, nu se aplică obligațiile de 
notificare de export menționate la pct. 10-14, cu condiția îndeplinirii condițiilor menționate la pct. 18 subp. 2) la Regulamentul privind exportul şi importul de 

produse chimice periculoase. Aceste produse chimice, notate cu (1)” în lista de mai jos, sunt enumerate din nou în secțiunea a 3-a a prezentei Anexe pentru ușurarea 

consultării. 

De asemenea, mai trebuie menționat că, în cazul în care produsele chimice enumerate în prezenta Anexă sunt indicate pentru notificarea PIC, produsele 
chimice respective sunt enumerate și în secțiunea a  2-a. Aceste produse chimice sunt identificate în lista de mai jos, fiind notate cu (2). 

 

 Produs chimic Nr. CAS Cod EINECS Cod NC  Subcategorie Restricți

i la 

utilizare  

Țări în cazul 

cărora 

notificarea nu 

este necesară 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1,1-Dicloretenă 75-35-4 200-864-0 ex 2903 29 000 i(2) sr  

2.  1,1,1- Tricloretan 71-55-6 200-756-3 2903 19 000 i(2) b  

3.  1,1,2-Tricloretan 79-00-5 201-166-9 ex 2903 19 000 i(2) sr  

4.  1,1,1,2-Tetracloretan 630-20-6 211-135-1 ex 2903 19 000 i(2) sr  

5.  1,1,2,2-Tetracloretan 79-34-5 201-197-8 ex 2903 19 000 i(2) sr  

6.  1,2- Dibrometan( Dibrom etilenă) (1) 106-93-4 203-444-5 2903 31 000 p(1)-p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 

la: 
www.pic.int/ 

7.  1,2- Dicloretan (Diclor etilenă) (1) 107-06-2 203-458-1 2903 15 000 p(1)- p(2) 

i(2) 

b-b 

b 

A se vedea 

circulara PIC 

la: 
www.pic.int/ 

8.  1,3- diclorpropenă (CIS){(1Z)-1,3-diclor-1-

propilen)} 

10061-01-5 233-195-8 2903 29 000  p(1)-p(2) b-b  

9.  1,3-diclorpropena (3) (2) 542-75-6 208-826-5 2903 29 000 p(l) b  

10.  2-aminobutan 13952-84-6 237-732-7 2921 19 990 p(1)-p(2) b-b  

11.  2- Naftilamină (naftalen-2-amină) și 

sărurile sale (2) 

91-58-8, 553-00-
4, 612-52-2 și 

202-080-4, 209-
030-0, 210-313-6 și 

2921 45 000 i(1) 
i(2) 

b 
b 

 

http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
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1 2 3 4 5 6 7 8 

altele altele 

12.  Acid 2-naftiloxiacetic 120-23-0 204-380-0 2918 99 900 p(l) b  

13.  2,4,5-T, sărurile și esterii săi (1) 93-76-5 și altele 202-273-3 și altele 2918 91 000 p(1)-p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

14.  3-decen-2-onă (2) 10519-33-2 234-059-0 ex 2914 19 900 p(l) b  

15.  4-aminodifenil (difenil -4-amină) și sărurile 

sale  (2) 

92-67-1, 2113-

61-3 și altele 

202-177-1 și altele 2921 49  000 i(1) - i(2) b-b  

16.  4-Nitrodifenil  (2) 92-93-3 202-204-7 2904 20 000 i(1) - i(2) b-b  

17.  5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilena (2) 81-15-2 201-329-4 ex 2904 20 000 i(l)-i(2) sr  

18.  Acefat  (2) 30560-19-1 250-241-2 2930 90 980 p(1)-p(2) b-b  

19.  Acifluorfen 50594-66-6 256-634-5 2918 99 900 p(1)-p(2) b-b b 

20.  Acetoclor (2) 34256-82-1 251-899-3   ex 2924 29 70   p(1)   

21.  Alaclor  (2) 15972-60-8 240-110-8 2924 25 000 p(1) b  

22.  Aldicarb  (2) 116-06-3 204-123-2 2930 80 000  p(1)-p(2) sr-b  

23.  Ametrin 834-12-8 212-634-7 2933 69 800 p(1)-p(2) b-b  

24.  Amitraz  (2) 33089-61-1 251-375-4 2925 29 000 p(1) -p(2) b-b  

25.  Amitrol (2) 61-82-5 200-521-5 ex 2933 99 80 p(1) b  

26.  Asulam (2) 3337-71-1 

2302-17-2 

222-077-1 

218-953-8 

ex 2935 90 90 p(1) b  

27.  Antrachinona (2) 84-65-1 201-549-0 2914 61 000 p(1)-p(2) b-b  

28.  Beta-cipermetrin (2) 65731-84-2 265-898-0 ex 2926 90 70 p(1)  b  

29.  Compuşi ai arsenului    p(2) sr  

30.  Fibre de asbest (2) 

 

Crocidolit (1) 

Amosit (1) 

Antofilit (1) 

1332-21-4 și 

altele 
12001-28-4 

12172-73-5 

77536-67-5 
77536-66-4 

77536-68-6 

 

 
 

 

 
2524 10 000 

2524 90 000 

2524 90 000 
2524 90 000 

2524 90 000 

 

 
i 

i 

i 
i 

i 

 

 
b 

b 

b 
b 

b 

A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
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Actinolit (1) 

Tremolit (1) 

Crisotil (2) 

 

12001-29-5 sau 

132207-32-0 

2524 90 000 i b 

31.  Atrazin (2) 1912-24-9 217-617-8 2933 69 100 p(1) b  

32.  Etilazinfos 2642-71-9 220-147-6 2933 99 800 p(1)-p(2) b-b  

33.  Metilazinfos  (1) 86-50-0 201-676-1 2933 92 000 p(1) b  

34.  Azociclotin (2) 41083-11-8 255-209-1 2933 99 800 p(1) b  

35.  Benfuracarb (2) 82560-54-1  2932 99 000 p(1) b  

36.  Bensultap 17606-31-4  2930 90 980 p(1)-p(2) b-b  

37.  Benzen (4) 71-43-4 200-753-7 2902 20 000 i(2) sr  

38.  Benzidină și sărurile sale (2) 

Derivaţi de benzidină (2) 

92-87-5,36341-

27-2 și altele 

202-199-1, 252-

984-8 și altele 

2921 59 900 i(1)-i(2) 

i(2) 

sr-b 

b 

 

39.  Ftalat de butil si de benzil (2) 85-68-7 201-622-7 ex 2917 34 000 i(1)-i(2) sr  

40.  Bifentrin 82657-04-3  2916 20 000 p(1) b  

41.  Binpacril (1) 485-31-4 207-612-9 2916 16 000 p(1)-p(2) 

i(2) 

b-b 

b 

A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

42.  Bitertanol (2) 55179-31-2 259-513-5 2933 99 800 p(1) b  

43.  Butralin (2) 33629-47-9 251-607-4 2921 49 000 p(1) b  

44.  Cadmiu și compuşii săi 7440-43-9 și 

altele 

231-152-8 și altele 8107 

3206 49 000 și 

altele 

i(1) sr  

45.  Cadusafos (2) 95465-99-9 n.a 2930 90 980 p(1) b  

46.  Calciferol 50-14-6 200-014-9 2936 29 000 p(1) b  

47.  Captafol (1) 2425-06-1 219-363-3 2930 80 000 p(1)-p(2) b-b A se vedea 
circulara PIC 

la: 

www.pic.int/ 
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48.  Carbaril (2) 63-25-2 200-555-0 2924 29 700 p(1)-p(2) b-b  

49.  Carbendazim 10605-21-7 234-232-0 ex 2933 99 800 p(1) b  

50.  Carbofuran (2) 1563-66-2 216-353-0 2932 99 000  p(1) b  

51.  Tetraclorură de carbon 56-23-5 200-262-8 2903 14 000 i(2) b  

52.  Carbosulfan (2) 55285-14-8 259-565-9 2932 99 000 p(1) b  

53.  Cartap 15263-53-3  2930 20 000 p(1)- p(2) b-b  

54.  Chinometionat 2439-01-2 219-455-3 2934 99 900 p(1)-p(2) b-b  

55.   

Clorat(2) 

7775-09-9 
10137-74-3 

7783-92-8 

și altele 

231-887-4  
233-378-2  

232-034-9 

2829 11 000 
2829 19 000 

2843 29 000 

p(l) b  

56.  Clordimeform (1) 6164-98-3 228-200-5 2925 21 000 p(1)-p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 

la: 

www.pic.int/ 

57.  Clorfenapir (2) 122453-73-0  2933 99 800 p(1) b  

58.  Clorfenvinfos 470-90-6 207-432-0 2919 90 000 p(1)-p(2) b-b  

59.  Clormefos 24934-91-6 246-538-1 2930 90 980 p(1)-p(2) b-b  

60.  Clorobenzilat (1) 510-15-6 208-110-2 2918 18 000 p(1)-p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 

la: 
www.pic.int/ 

61.  Cloroform 67-66-3 200-663-8 2903 13 000 i(2) b  

62.  Cloropicrină (2) 76-06-2 200-930-9 ex 2904 91 00 p(1)   

63.  Clortal-dimetil (2) 1861-32-1 217-464-7 2917 39 950 P(1) b  

64.  Clozolinat (2) 84332-86-5 282-714-4 2934 99 900 p(1)-p(2) b-b  

65.  Colecalciferol 67-97-0 200-673-2 2936 29 000 p(1) b  

66.  Cinidon-etil (2) 142891-20-1 n.a. 2925 19 950 p(1) b  

67.  Cumafuril 117-52-2 204-195-5 2932 20 900 P(1)-P(2) b-b  

68.  Creozot și substanțe înrudite cu  creozotul 8001-58-9 
61789-28-4 

232-287-5 
263-047-8 

2707 91 000 
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84650-04-4 

90640-84-9 

65996-91-0 

90640-80-5 
65996-85-2 

8021-39-4 

122384-78-5 

283-484-8 

292-605-3 

266-026-1 

292-602-7 
266-019-3232-419-

1 

310-191-5 

3807 00 900  

 

i(1) 

 

 

b 

69.  Crimidină 535-89-7 208-622-6 2933 59 950 p(1) b  

70.  Cianamida (2) 420-04-2 206-992-3 2853 90 900 p(1) b  

71.  Cianizină 21725-46-2 244-544-9 2933 69 800 p(1)-p(2) b-b  

72.  Cibutrin (2) 28159-98-0 248-872-3 ex 2933 69 800 p(2) b  

73.  Ciclanilida (2) 113136-77-9 419-150-7 2924 29 700 p(1) b  

74.  Ciflutrin 68359-37-5 269-855-7 2926 90 700 p(1) b  

75.  Cihalotrin 68085-85-8 268-450-2 2926 90 700 p(1) b  

76.  Cihexatin (2) 13121-70-5 236-049-1 2931 90 000 p(1) b  

77.  DBB (Di-µ-oxo-di-n-butilstaniu-

hidroxiboran/dioxostanboretan-4-ol) 

75113-37-0 401-040-5 2931 90 000 i(1) b  

78.  DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) (2) 150315-10-9 

144740-54-5 

n.a.  ex 2935 90 90 p(1) b  

79.  Pentaoxid de diarsen (2) 1303-28-2 215-116-9 ex 2811 29 900 i(1)-i(2) sr  

80.  Diazinon (2) 333-41-5 206-373-8 2933 59 100 p(1) b  

81.  Compusi de dibutilstaniu 683-18-1 

77-58-7 

1067-33-0 și alții 

211-670-0  

201-039-8 

 213-928-8 si altii 

ex 2931 90 000 i(2) sr  

82.  Diclobenil (2) 1194-65-6 214-787-5 2926 90 700 p(1) b  

83.  Diclorvos (2) 62-73-7 200-547-7 2919 90 000 p(1) b  

84.  Dicofol (2) 115-32-2 204-082-0 2906 29 000 p(1)-p(2) b-b  

85.  Dicofol ce conține < 78% p,p-dicofol sau 1 

g/kg DDT și compușii înrudiți cu DDT (2) 

115-32-2 204-082-0 2906 29 000 p(1)-p(2) b-b  

86.  Clorura de didecildimetilamoniu 7173-51-5 230-525-2 2923 90 000 p(1) b  

87.  Ftalat de diizobutil (2) 84-69-5 201-553-2 ex 2917 34 000 i(1)-i(2) sr  
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88.  Dimetenamid (2) 87674-68-8 n.a. 2934 99 900 p(1) b  

89.  Diniconazol-M (2) 83657-18-5 n.a. 2933 99 800 p(1) b  

90.  Dinitro-orto-crezol(DNOC) și sărurile 

acestuia (precum sărurile de amoniu,potasiu 

și sodiu)  (1)  

534-52-1 

2980-64-5 
5787-96-2 

2312-76-7 

208-601-1 

221-037-0 
219-007-7 

2908 92 000 p(1)-p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

91.  Dinobuton 973-21-7 213-546-1 2920 90 100 p(1)-p(2) b-b  

92.  Dinoseb, sărurile și esterii săi (1) 88-85-7 
și altele 

201-861-7  
și altele 

2908 91 000 
2915 36 000 

p(1)-p(2) 
i(2) 

b-b 
b 

A se vedea 
circulara PIC 

la: 

www.pic.int/ 

93.  Dinoterb (2) 1420-07-1 215-813-8 2908 99 000 p(1)-p(2) b-b  

94.  Compusi de dioctilstaniu 3542-36-7 870-

08-6 16091-18-2 
și alții 

222-583-2 212-791-

1 240-253-6 și alții 

ex 2931 90 80 i(2) sr  

95.  Difenilamina 122-39-4 204-539-4 2921 44 000 p(1) b  

96.  Formulări sub formă de pudră prăfoasă ce 

conțin combinația: 
- Benomil la sau peste 7%, 

- Carbofuran la sau peste 10%, 

- Tiram la sau peste 15% (1) 

 

 
17804-35-2 

1536-66-2 

137-26-8 

 

 
241-775-7 

216-353-0 

205-286-2 

3808 99 900 

 
2933 99 800 

2932 99 000  

2930 30 000 

 

 
p(1) 

p(2) 

 

 
b 

b 

A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

97.  Etalfluralin (2) 55283-68-6 259-564-3 2921 43 000 p(1) b  

98.  Etion 563-12-2 209-242-3 2930 90 980 p(1)-p(2) b-b  

99.  Etoxisulfuron (2) 126801-58-9 n.a. 2933 59 950 p(1) b  

100.  Etoxiquin (2) 91-53-2 202-075-7 2933 49 900 p(1) b  

101.  Oxid de etilenă (Oxiran) (1) 75-21-8 200-849-9 2910 10 000 p(1) b A se vedea 
circulara PIC 

la: 

www.pic.int/ 

102.  Fenarimol (2) 60168-88-9 262-095-7 2933 59 950 p(1) b  

103.  Flufenoxuron (2) 101463-69-8 417-680-3 ex 2924 21 00 p(1)-p(2)   
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104.  Oxid de fenbutatin 13356-08-6 236-407-7 ex 2931 90 000 p(1) b  

105.  Fenitrotion (2) 122-14-5 204-524-2 2920 19 000 p(1)-p(2) b-b  

106.  Fenpropatrin  39515-41-8 254-485-0 2926 90 700 p(1)-p(2) b-b  

107.  Fention (2) 55-38-9 200-231-9 2930 90 980 p(1) sr  

108.  Acetat de fentin (2) 900-95-8 212-984-0 2931 90 000 p(10-p(2) b-b  

109.  Hidroxid de Fentin (2) 76-87-9 200-990-6 2931 90 000 p(1)-p(2) b-b  

110.  Fenvalert 51630-58-1 257-326-3 2926 90 700 p(1) b  

111.  Ferbam 14484-64-1 238-484-2 2930 20 000 p(1)-p(2) b-b  

112.  Fipronil (2) 120068-37-3 n.a. ex 2933 19 90 p(1) b  

113.  Floracetamidă (1) 640-19-7 211-363-1 2924 12 000 p(1) b A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

114.  Flurenol 467-69-6 207-397-1 2918 19 980 p(1)-p(2) b-b  

115.  Flurprimidol (2) 56425-91-3 n.a. 2933 59 950 p(1) b  

116.  Furatiocarb 65907-30-4 265-974-3 2932 99 000 p(1)-p(2) b-b  

117.  Guazatina (2) 108173-90-6 

115044-19-4 

236-855-3 3808 99 900 p(1)-p(2) b-b  

118.  Hexacloretan 67-72-1 200-666-4 2903 19 000 i(1) sr  

119.  Hexazinonă 51235-04-2 257-074-4 2933 69 800 p(1)-p(2) b-b  

120.  Iminoctadină 13516-27-3 236-855-3 2925 29 000 p(1)-p(2) b-b  

121.  Acid indolilacetic (2) 87-51-4 201-748-2 2933 99 800 p(1) b  

122.  Iprodion (2) 36734-19-7 253-178-9 ex 2933 21 000 p(1) b  

123.  Izoxation 18854-01-8 242-624-8 2934 99 900 p (1) b  

124.  Izoproturon (2) 34123-59-6 251-835-4 ex 2924 21 000 p(1) b  

125.  Linuron (2) 330-55-2 206-356-5 ex 2928 00 90 p(1) b  

126.  Maneb (2) 12427-38-2 235-654-8 ex 3824 99 93 p(1)-p(2) b-b  

127.  Malathion 121-75-5 204-497-7 2930 90 980 p(2) b  

128.  (a) Hidrazidă maleică și sărurile 
acesteia, altele decât sărurile de colină, 

potasiu și sodiu; 

123-33-1 
 

61167-10-0, 

204-619-9 
 

257-261-0, 248-

2933 99 800 
 

 

p(1) b  



27 

 

C:\Users\ПК\Downloads\12745-redactat-ro.docx 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(b) Săruri de colină, potasiu și sodiu 

ale hidrazidei maleice, ce conțin  peste 1 

mg/kg hidrazină liberă în echivalent acid  

51542-52-0, 

28330-26-9 

972-7  

 

129.  Compuşi de mercur, inclusiv compuşi de 
mercur anorganici, compuşi alchil 

mercurici, alchiloxialchil mercurici și aril 

mercurici, cu excepția compuşilor de 

mercur incluşi în Anexa V  (1)  

62-38-4, 
26545-49-3 și 

altele 

200-532-5,  
247-783-7 și altele 

2852 10 000 p(1)-p(2) b-b  

130.  Metam 144-54-7 
137-42-8 

205-632-2  
205-239-0 

2930 90 980 
2930 20 000 

p(1) b  

131.  Metamidofos (1) 10265-92-6 233-606-0 2930 80 000 p(2) b  

132.  Metidation 950-37-8 213-449-4 2934 99 900 p(1)-p(2) b-b  

133.  Metomil 16752-77-5 240-815-0 2930 90 980  p(2) b  

134.  Bromura de metil (2) 74-83-9 200-813-2 2903 39 110 p(1)-p(2) b-b  

135.  Metil- paration (2) (1) 298-00-0 206-050-1 2920 11 000 p(1)- p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 

la: 

www.pic.int/ 

136.  Metoxuron 19937-59-8 243-433-2 2924 21 000 p(1)-p(2) b-b  

137.  Monocrotofos (1) 6923-22-4 230-042-7 2924 12 000 p(1)-p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 

la: 
www.pic.int/ 

138.  Monolinurom 1746-81-2 217-129-5 2928 00 900 p(1) b  

139.  Monometil-dibromdifenilmetan;denumirea 

comercială; DBBT (2) 

 

99688-47-8 

 

402-210-1 

 

2903 99 800 

 

i(1) 

 

b 

 

140.  Monometil- diclordifenilmetan;denumirea 

comercială; Ugilec 121 sau Ugilec 21 (2) 

- 400-140-6 2903 99 800 i(1)-i(2) b-b  

141.  Monometil-teraclordifenilmetan;denumirea 

comercială: Ugilec 141 (2) 

76253-60-6 278-404-3 2903 99 800 i(1)-i(2) b-b  

142.  Monuron 150-68-5 205-766-1 2924 21 000 p(1) b  

143.  Naled (2) 300-76-5 206-098-3 ex 2919 90 00 p(1)-p(2)   
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144.  Nicotina (2) 54-11-5 200-193-3 2939 79 000 p(1) b  

145.  Nitrofen (2) 1836-75-5 217-406-0 2909 30 900 p(1)- p(2) b-b  

146.  Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 (2) 25154-52-3 

(fenol, nonil-), 
84852-15-3 

(fenol,4-nonil-

,ramificat), 

11066-49-2 
(izononil-fenol), 

90481-04-2, 

(fenol, nonil-, 
ramificat) 

104-40-5 (P-

nonilfenol) 

și altele 

246-672-0 

 
2884-325-5 

 

234-248-4 

 
291-844-0 

 

203-199-4  și altele 

2907 13 000 i(1) sr  

147.  Nonilfenletoxilaţi (C2H4O)nC15H24O (2) 9016-45-9, 

26027-38-3, 

68412-54-4, 
37205-87-1, 

127087-87-0 și 

altele 

 3402 13 000 

 

3824 99 920 

i(1) 

p(1)-p(2) 

sr 

b-b 

 

148.  Octabromdifenil eter (2) 32536-52-0 251-087-9 2909 30 380 i(1) sr  

149.  Ometoat 1113-02-6 214-197-8 2930 90 980  p(1)-p(2) b-b  

150.  Ortosulfamuron (2) 213464-77-8 n.a. ex 2933 59 95 p(1) b  

151.  Oxadiargil (2) 39807-15-3 254-637-6 2934 99 900 p(1) b  

152.  Oxidemeton-metil (2) 301-12-2 206-110-7 2930 90 980 p(1) b  

153.  Paraquat (2) 4685-14-7, 1910-
42-5, 2074-50-2 

225-141-7 217-615-
7 218-196-3 

2933 39 990 p(1) b  

154.  Paration (1) 56-38-2 200-271-7 2920 11 000 p(1)-p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 
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155.  Pebulat 1114-71-2 214-215-4 2930 20 000 p(1)-p(2) b-b  

156.  Pentacloretan 76-01-7 200-925-1 ex 2903 19 000 i(2) sr  

157.  Pentaclorfenol și sărurile și esterii acestuia 
(1) 

87-86-5 și altele 201-778-6 și altele 2908 11 000 

2908 19 000 și 
altele 

p(1)-p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

158.  Picoxistrobină (2) 117428-22-5 n.a. ex 2933 39 99 p(1) b  

159.  Propargit (2) 2312-35-8 219-006-1 ex 2920 90 70 p(1)   

160.  Sulfonați de perfluoroctan 
(PFOS) 

C8F18SO2X 

{X  OH,sare metalică(O-M(2)),halogenuri, 

amide li amide și alţi derivaţi,inclusiv 

polimeri} (2)(a) 

1763-23-1 
 

2795-39-3 

 
și altele 

n.a. 2904 31 000 
 

2904 34 000 

 
și altele 

i(1) sr  

161.  Permetrin 52645-53-1 258-067-9 2916 20 000 p(1) b  

162.  Fasalon (2) 2310-17-0 218-996-2 2934 99 900 p(1) b  

163.  Fosfamidon (formulări lichide solubile ale 

substanței cu un conţinut de substanță 

activă mai mare de 1000g/l) (1) 

13171-21-6 

{amestec de 
izomeri(E)&(Z)} 

23783-98-4 

{izomer (Z)} 
297-99-4 

{izomer(E)} 

236-116-5 2924 12 000 

 

p(1)-p(2) b-b A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

164.  Compuși de plumb 598-63-0 

1319-46-6 
7446-14-2 

7784-40-9 

7758-97-6 
1344-37-2 

25808-74-6 

13424-46-9 

301-04-2 
7446-27-7 

209-943-4 

215-290-6 
231-198-9 

232-064-2 

231-846-0 
215-693-7 

247-278-1 

236-542-1 

206-104-4 
231-205-5 

ex 2836 99 170 

ex 3206 49 700 
ex 2833 29 600 

ex 2842 90 800 

ex 2841 50 000 
ex 3206 20 000 

ex 2826 90 800 

ex 2850 00 600 

ex 2915 29 000 
ex 2835 29 900 

i(2) sr  
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15245-44-0 

și alții 

239-290-0 

și alții 

ex 2908 99 000 

165.  Bifenil-polibromuraţi (PBB), cu excepția 

hexabromdifenilului (1) 

13654-09-6, 

27858-07-7 și 
altele 

237-137-2, 248-

696-7 și altele 

2903 99 800 

și altele 

i(1) sr A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

166.  Trifenili policloruraţi (PCT) (1) 61788-33-8 262-968-22903 69 

90 

 

2903 99 800 

  A se vedea 

circulara PIC 
la: 

www.pic.int/ 

167.  Procimidon (2) 32809-16-8 251-233-1 2925 19 950 p(1) b  

168.  Propaclor (2) 1918-16-7 217-638-2 2924 29 700 p(1) b  

169.  Propanil 709-98-8 211-914-6 2924 29 700 p(1) b  

170.  Profam 122-42-9 204-542-0 2924 29 700 p(1) b  

171.  Propisoclor (2) 86763-47-5 n.a. 2924 29 700 p(1) b  

172.  Pirazofos (2) 13457-18-6 236-656-1 2933 59 950 p(1)-p(2) b-b  

173.  Quintozen (2) 82-68-8 201-435-0 2904 99 000 p(1) b  

174.  Rotenon (2) 83-79-4 201-501-9 2932 99 000 p(1) b  

175.  Scilorizidă 507-60-8 208-077-4 2938 90 900 p(1) b  

176.  Simazin (2) 122-34-9 204-535-2 2933 69 100 p(1) -p(2) b-b  

177.  Stricnină 57-24-9 200-319-7 2939 79 000 p(1) b  

178.  Tecnazen (2) 117-18-0 204-178-2 2904 99 000 p(1)-p(2) b-b  

179.  Tepraloxidim (2) 149979-41-9 nu se aplică ex. 2932 99 

000 

p(1) b  

180.  Terbufos 13071-79-9 235-963-8 2930 90 980 p(1)-p(2) b-b  

181.  Tetraetil plumb (1) 78-00-2 201-075-4 2931 10 000 i(1) b A se vedea 
circulara PIC 

la: 

www.pic.int/ 

182.  Tetrametil plumb (1) 75-74-1 200-897-0 2931 10 000 i(1) b A se vedea 

circulara PIC 

la: 
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www.pic.int/ 

183.  Sulfat de taliu 7446-18-6 231-201-3 2833 29 800 p(1) b  

184.  Tiobencarb (2) 28249-77-6 248-924-5 2930 20 000 p(1) b  

185.  Tiociclam 31895-22-4 250-859-2 2934 99 900 p(1)-p(2) b-b  

186.  Tiodicarb (2) 59669-26-0 261-848-7 2930 90 980 p(1) b  

187.  Triazofos 24017-47-8 245-986-5 2933 99 800 p(1)-p(2) b-b  

188.  Triasulfuron (2) 82097-50-5 n.a. ex 2935 90 90 p(1) b  

189.  Tolifluanid (2) 731-27-1 211-986-9 2930 90 980 p(1) b  

190.  Toti compusii tributilstanici, inclusiv: 
Oxid de tributilstaniu 

Fluorura de tributilstaniu 

Metacrilat de tributilstaniu 

Benzoat de tributilstaniu 
Clorura de tributilstaniu 

Linoleat de tributilstaniu 

Naftenat de tributilstaniu ((1)) 

56-35-9 
1983-10-4 

2155-70-6 

4342-36-3 

1461-22-9 
24124-25-2 

85409-17-2 

200-268-0 
217-847-9 

218-452-4 

224-399-8 

215-958-7 
246-024-7 

287-083-9 

2931 20 000 
2931 20 000 

2931 20 000 

2931 20 000 

2931 20 000 
2931 20 000 

2931 20 000 

p(1)-p(2) 
i(1)-i(2) 

b-b 
sr-sr 

A se vedea 
circulara PIC 

la: 

www.pic.int/ 

191.  Triclorbenzen 120-82-1 204-428-0 ex 2903 99 800 i(2) sr  

192.  Triclorfon (2) 52-68-6 200-149-3 2931 39 900 p(1)-p(2) b-b  

193.  Triclosan (2) 3380-34-5 222-182-2 ex 2909 50 000 p(2) b  

194.  Triciclazol (2) 41814-78-2 255-559-5 2934 99 900 p(1) b  

195.  Tridemorf 24602-86-6 246-347-3 2934 99 900 p(1)-p(2) b-b  

196.  Triflumuron 64628-44-0 264-980-3 ex 2924 21 000 p(2) b  

197.  Trifluralin (2) 1582-09-8 216-428-8 2921 43 000 p(1) b  

198.  Compusi triorganostanici, cu exceptia 

compusilor tributilstanici (2) 

— — 2931 90 000 si 
altele 

p(2) i(2) sr  

199.  Fosfat de tris (2-cloroetil) (2) 115-96-8 204-118-5 ex 2919 90 000 i(1)-i(2) sr.  

200.  Fosfat de tri (2,3-dibrompropil) ((1)) 126-72-7 204-799-9 2919 10 00 i(1) sr A se vedea 
circulara PIC 

la: 

www.pic.int/ 

201.  Triaziridinil-fosfinoxid (1,1 ',1 '-fosfo- 545-55-1 208-892-5 2933 99 800 i(1) sr  

http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
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riltriaziridina) (2) 

202.  Vamidotion 2275-23-2 218-894-8 2930 90 980 p(1)-p(2) b-b  

203.  Vinclozolin(2) 50471-44-8 256-599-6 2934 99 900 p(1) b  

204.  Warfarina 81-81-2 201-377-6 2932 20 900 p(1) b  

205.  Zineb 12122-67-7 235-180-1 3824 99 930 
sau 3808 92 

300 

p(1) b  

 p(1) - pesticide din grupul produselor fitosanitare; 

p(2) - alte pesticide, inclusiv biocidele; 
i(1)  - produse chimice industriale pentru uz profesional; si 

i(2) - produse chimice industriale pentru uzul publicului. 

(1) Produs chimic care, parțial sau in totalitate, face obiectul procedurii PIC. 
(2) Produs chimic indicat pentru notificarea PIC. 

(3) Aceasta intrare nu afectează intrarea existenta pentru cis-1,3-diclorpropena (Nr. CAS 10061-01-5). 

(4) cu excepția carburanților care intră  sub incidența reglementărilor tehnice "Benzină pentru automobile. Cerințe de calitate și securitate" și „Combustibil 
pentru motoare diesel (motorina). Cerințe de calitate și securitate” aprobate prin Hotărâre de Guvern. 
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Secțiunea a 2-a  

Lista produselor chimice indicate pentru notificarea PIC 
(menționate la capitolul IV) 

 
 Produs chimic Nr. CAS Cod EINECS Cod NC  Subcatego

rie 

Restricții la 

utilizare  
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  1,3-diclorpropena 542-75-6 208-826-5 2903 29 000 p b 

2.  2- naftilamină (naftalen-2-amină) și sărurile 
sale 

91-59-8, 553-00-4, 
612-52-2 și altele 

202-080-4, 209-030-0, 
210-313-6 și altele 

2921 45 000 i b 

3.  3-decen-2-ona 10519-33-2 234-059-0 ex 2914 19 900 p b 

4.  4-aminodifenil(difenil-4-amină) și sărurile sale 92-67-1, 2113-61-3 și 
altele 

202-177-1 și altele 2921 49 000 i b 

5.  4- nitrodifenil 92-92-3 202-204-7 2904 20 000 i b 

6.  5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilen 81-15-2 201-329-4 ex 2904 20 000 i sr 

7.  Acefat 30560-19-1 250-241-2 2930 90 980 p b 

8.  Acetoclor 34256-82-1 251-899-3 ex 2924 29 70 p b 

9.  Acid 2-naftiloxiacetic 120-23-0 204-380-0 ex 2918 99 90 p b 

10.  Alaclor 15972-60-8 240-110-8 2924 25 000 p b 

11.  Aldicarb 116-06-3 204-123-2 2930 80 000 

3808 59 000 

p sr 

12.  Amitraz 33089-61-1 251-375-4 2925 29 000 p b 

13.  Amitrol  61-82-5 200-521-5 ex 2933 99 80 p b 

14.  Antrachinona 84-65-1 201-549-0 2914 61 000 p b 

15.  Asulam 3337-71-1 

2302-17-2 
222-077-1 

218-953-8 
ex 2935 90 90 p b 

16.  Fibre de azbest: Crisotil 12001-29-5 sau 
132207-32-0 

 2524 90 000 i b 

17.  Atrazin 1912-24-9 217-617-8 2933 69 100 p b 
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18.  Azociclotin 41083-11-8 255-209-1 2933 99 800 p  

19.  Benfuracarb 82560-54-1 n.a. 2932 99 000 p b 

20.  Benzidina si sărurile acesteia 92-87-5, 36341-27-2 și 

altele 

202-199-1,    252-984-

8    și altele 

2921 59 900 i sr 

21.  Beta-cipermetrin  65731-84-2 265-898-0 ex 2926 90 70 p  b 

22.  Derivaţi de benzidină - -    

23.  Ftalat de butil si de benzil 85-68-7 201-622-7 ex. 2917 34 000 i sr 

24.  Bitertanol 55179-31-2 259-513-5 2933 99 800 p  

25.  Butralin 33629-47-9 251-607-4 2921 49 000 p b 

26.  Cadusafos 95465-99-9 n.a. 2930 90 980 P  b 

27.  Carbaril 63-25-2 200-555-0 2924 29 700 p b 

28.  Carbofuran 1563-66-2 216-353-0 2932 99 000 p b 

29.  Carbosulfan 55285-14-8 259-565-9 2932 99 000 p b 

30.  Clorat 7775-09-9 

10137-74-3 

7783-92-8 și altele 

231-887-4 

233-378-2 

232-034-9 

2829 11 000 

2829 19 000 

2843 29 000 

p b 

31.  Clorfenapir 122453-73-0  2933 99 800 p sr 

32.  Clortal-dimetil 1861-32-1 217-464-7 2917 39 950 p b 

33.  Cloropicrină 76-06-2 200-930-9 ex 2904 91 00 p b 

34.  Clozolinat 84332-86-5 282-714-4 2934 99 900 p b 

35.  Cinidon-etil 142891-20-1 n.a. 2925 19 950 p  
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36.  Cianamida 420-04-2 206-992-3 2853 90 900 p sr 

37.  Cibutrin 28159-98-0 248-872-3 ex 2933 69 800 P b 

38.  Ciclanilida 113136-77-9 419-150-7 2924 29 700 P  

39.  Cihexatin 13121-70-5 236-049-1 2931 90 000 P  

40.  Pentaoxid de diarsen 1303-28-2 215-116-9 ex 2811 29 900 i sr 

41.  Diazinon 333-41-5 206-373-8 2933 59 100 P sr 

42.  Diclobenil 1194-65-6 214-787-5 2926 90 700 P b 

43.  Dicloran 99-30-9 202-746-4 2921 42 000 P b 

44.  Diclorvos 62-73-7 200-547-7 2919 90 000 P sr 

45.  Dicofol 115-32-2 204-082-0 2906 29 000 P b 

46.  Dicofol ce conține < 78 % p, p'-dicofol sau 1 

g/kg DDT și compuși înruditi cu DDT 

115-32-3 204-082-0 2906 29 000 P b 

47.  Difenilamină 122-39-4 204-539-4 ex 2921 44 00 p b 

48.  DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil)  150315-10-9 

144740-54-5 

n.a. ex 2935 90 90 p b 

49.  Ftalat de diizobutil 84-69-5 201-553-2 ex 2917 34 000 i sr 

50.  Dimetenamid 87674-68-8 n.a. 2934 99 900 p b 

51.  Diniconazol-M 83657-18-5 n.a. 2933 99 800 p b 

52.  Dinoterb 1420-07-1 215-813-8 2908 99 000  p b 
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53.  Endosulfan 115-29-7 204-079-4 2920 30 000 p b 

54.  Etalfluralin 55283-68-6 259-564-3 2921 43 000 p b 

55.  Etoxisulfuron 126801-58-9 n.a. 2933 59 950 p  

56.  Etoxiquin 91-53-2 202-075-7 2933 49 900 p b 

57.  Fenarimol 60168-88-9 262-095-7 2933 59 950 p b 

58.  Fenitrotion 122-14-5 204-524-2 2920 19 000 p sr 

59.  Fention 55-38-9 200-231-9 2930 90 980 p sr 

60.  Fipronil 120068-37-3 n.a. ex 2933 19 90 p b 

61.  Flufenoxuron 101463-69-8 417-680-3 ex 2924 21 00 p sr 

62.  Iprodion  36734-19-7 253-178-9 ex 2933 21 000 p b 

63.  Izoproturon  34123-59-6 251-835-4 ex 2924 21 000 p b 

64.  Oxid de fenbutatin 13356-08-6 236-407-7 ex 2931 90 000 p b 

65.  Acetat de fentin 900-95-8 212-984-0 2931 90 000 p b 

66.  Hidroxid de fentin 76-87-9 200-990-6 2931 90 000 p b 

67.  Flurprimidol 56425-91-3 n.a. 2933 59 950 p b 

68.  Guazatina 108173-90-6115044-

19-4 

236-855-3 3808 99 900 p b 

69.  Acid indolilacetic 87-51-4 201-748-2 2933 99 800 p b 
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70.  Bromura de metil 74-83-9 200-813-2 2903 39 110 p b 

71.  Linuron  330-55-2 206-356-5 ex 2928 00 90 p b 

72.  Maneb  12427-38-2 235-654-8 ex 3824 99 93 p b 

73.  Metil paration  298-00-0 206-050-1 2920 11 000 p b 

74.  Monometil-dibromdifenil-metan; 

denumirea comerciala: DBBT 

99688-47-8 401-210-1 2903 99 800 i b 

75.  Monometil-diclordifenilmetan; denumirea 

comerciala: Ugilec 121 sau Ugilec 21 

— 400-140-6 2903 99 800 i b 

76.  Monometil-tetraclordifenil-metan; 

denumirea comerciala: Ugilec 141 

76253-60-6 278-404-3 2903 99 800 i b 

77.  Naled 300-76-5 206-098-3 ex 2919 90 00 p b 

78.  Nicotina 54-11-5 200-193-3 2939 79 000 P  b 

79.  Nitrofen 1836-75-5 217-406-0 2909 30 900 p b 

80.  Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 25154-52-3 (fenol, 

nonil-), 84852-15-3 

(fenol, 4-nonil-, 

ramificat), 11066-49-2 
(izononilfenol), 

90481-04-2   (fenol,   

nonil-, ramificat), 
104-40-5   (P-

nonilfenol)   si altele 

246-672-0 

284-325-5 

234-284-4 

291-844-0 
203-199-4 si altele 

2907 13 000 i sr 

 

81.  Nonilfenoletoxilati 

(C2H4O)nC15H24O 

9016-45-9, 26027-38-3, 

68412-54-4, 37205-87-
1, 127087-87-0 si altele 

 3402 13 000 i 

p 

Sr 

b 

82.  Octabromdifenil eter 32536-52-0 251-087-9 2909 30 380 i sr 
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83.  Ortosulfamuron  213464-77-8 n.a. ex 2933 59 95 p b 

84.  Oxadiargil 39807-15-3 254-637-6 2934 99 900 p  

85.  Oxidemeton-metil 301-12-2 206-110-7 2930 90 980 p b 

86.  Paraquat 4685-14-7 
1910-42-5 

2074-50-2 

225-141-7 
217-615-7 

218-196-3 

2933 39 990 p b 

87.  Derivați  de sulfonați de perfluoroctan 
(inclusiv poli-meri), care nu sunt acoperiți de 

următoarele produse.  

Acid   perfluoroctan   sulfonic, Sulfonați    de    

perfluoroctan, Sulfonamide de perfluoroctan, 
Sulfonili de perfluoroctan 

57589-85-2 
68081-83-4 

si altele 

260-837-4 
268-357-7 

2924 29 700  
3824 99 920 

I  sr 

88.  Fosalon 2310-17-0 218-996-2 2934 99 900 p b 

89.  Picoxistrobină  117428-22-5 n.a. ex 2933 39 99 p b 

90.  Procimidon 32809-16-8 251-233-1 2925 19 950 p b 

91.  Propaclor 1918-16-7 217-638-2 2924 29 700 p b 

92.  Propisoclor 86763-47-5 n.a. 2924 29 700 p b 

93.  Pirazofos 13457-18-6 236-656-1 2933 59 950 p b 

94.  Propanil 709-98-8 211-914-6 ex 2924 29 70 p b 

95.  Propargit 2312-35-8 219-006-1 ex 2920 90 70 p b 

96.  Quintozen 82-68-8 201-435-0 2904 99 000 P  b 
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97.  Rotenon 83-79-4 201-501-9 2932 99 000 p  

98.  Simazin 122-34-9 204-535-2 2933 69 100 p b 

99.  Tecnazen 117-18-0 204-178-2 2904 99 000 p b 

100.  Tepraloxidim 149979-41-9 n.a. ex 2932 99 000 p b 

101.  Tiobencarb 28249-77-6 248-924-5 2930 20 000 p b 

102.  Tiodicarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 980 p b 

103.  Tolilfluanid 731-27-1 211-986-9 2930 90 980 p sr 

104.  Triasulfuron  82097-50-5 n.a. ex 2935 90 90 p b 

105.  Triclorfon 52-68-6 200-149-3 2931 39 900 p b 

106.  Triclosan 3380-34-5 222-182-2 ex 2909 50 000 p b 

107.  Triciclazol 41814-78-2 255-559-5 2934 99 900 p b 

108.  Trifluralin 1582-09-8 216-428-8 2921 43 000 p b 

109.  Compusi triorganostanici,  cu exceptia  

compusilor  tributil-stanici 

— — 2931 90 000 si 

altele 

p sr 

110.  Fosfat de tris (2-cloroetil) 115-96-8 204-118-5 ex 2919 90 000 i sr 

111.  Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 2934 99 900 p b 
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Secțiunea a 3-a  

Lista produselor chimice care fac obiectul procedurii PIC în conformitate cu Convenția de la Rotterdam 

 Produs chimic Nr. CAS 

aplicabil(e) 

Codul NC 

Substanță pură  

Codul NC 

Amestecuri, preparate care conțin 

substanța 

Categorie 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  2,4,5-T si săruri si esteri ai acestuia (2) 93-76-5 (3) 2918 91 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

2.  Aldrin (1)(2) 309-00-2 2903 82 000 3808 52 000   3808 59 000   3824 84 000 Pesticid 

3.  Alaclor 15972-60-8 2924 25 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

4.  Aldicarb 116-06-3 2930 80 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

5.  Azinfos-metil 86-50-0 2933 92 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

6.  Binapacril 485-31-4 2916 16 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

7.  Captafol 2425-06-1 2930 80 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

8.  Carbofuran 1563-66-2 2932 99 000 3808 59 000 Pesticid 

9.  Clordan (1)(2) 57-74-9 2903 82 000 3808 52 000   3808 59 000  3824 84 000 Pesticid 

10.  Clordimeform (2) 6164-98-3 2925 21 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

11.  Clorbenzilat 510-15-6 2918 18 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

12.  DDT (1)(2) 50-29-3 2903 92 000 3808 52 000   3824 84 000 Pesticid 

13.  Dieldrin (1)(2) 60-57-1 2910 40 000 3808 52 000   3808 59 000  3824 84 000 Pesticid 

14.  Dinitro-orto-crezol     (DNOC)     și 

sărurile acestuia (precum sărurile de 
amoniu, potasiu si sodiu) 

534-52-1,   2980-

64-5,   5787-96-2, 
2312-76-7 

2908 92 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

15.  Dinoseb si sărurile si esterii acestuia 88-85-7 (3) 2908 91 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

16.  1,2-dibrometan (EDB) 106-93-4 2903 31 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

17.  Clorură de etilenă (1,2-dicloretan) (2) 107-06-2 2903 15 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

18.  Endosulfan 115-29-7 2920 30 000 3808 52 000   3808 59 000 3824 84 000  Pesticid 

19.  Oxid de etilena (oxiran) 75-21-8 2910 10 000 3808 52 000   3808 59 000 3824 81 000 Pesticid 

20.  Fluoracetamidă 640-19-7 2924 12 000 3808 52 000   3808 59 000 Pesticid 

21.  HCH (amestec de izomeri) (1)(2) 608-73-1 2903 81 000 3808 52 000   3808 59 000  3824 85 000 Pesticid 
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1 2 3 4 5 6 

22.  Heptaclor (1)(2) 76-44-8 2903 82 000 3808 52 000   3808 59 000  3824 84 000 Pesticid 

23.  Hexaclorbenzen (1)(2) 118-74-1 2903 92 000 3808 52 000   3808 59 000  3824 86 000 Pesticid 

24.  Hexabromociclododecan 134237-50-6, 

134237-51-7, 
134237-52-8, 

25637-99-4, 3194-

55-6 

2903 89 800 - Industrial 

25.  Lindan (1)(2) 58-89-9 2903 81 000 3808 52 000   3808 59 000  3824 86 000 Pesticid 

26.  Compuși   ai   mercurului,   inclusiv 

compuși anorganici  ai mercurului, 

compușii  alchil mercurici,  alchilo-
xialchil mercurici si aril mercurici 

10112-91-1, 21908-

53-2 si altele  

2852  3808 52 000   3808 59 000   Pesticid 

27.  Monocrotofos 6923-22-4 2924 12 000 3808 52 000   3808 59 000   Pesticid 

28.  Octabromodifenileter       comercial, 
inclusiv 

— hexabromodifenileter 

— heptabromodifenileter 

36483-60-0 
68928-80-3 

2909 30 380 3824 88 000 Industrial 

29.  Parafine clorurate cu catenă scurtă 
(SCCP) 

85535-84-8 3824 99 920 - Industrial 

30.  Paration(2) 56-38-2 2920 11 000 3808 52 000   3808 59 000   Pesticid 

31.  Pentabromodifenileter      comercial, 

inclusiv 
— tetrabromodifenileter 

— pentabromodifenileter 

40088-47-9 

32534-81-9 

2909 30 380 3824 88 000 Industrial 

32.  Pentaclorfenol și sărurile și esterii 

acestuia(2) 
87-86-5 (3) 2908 11 000   

2908 19 000 
3808 52 000   3808 59 000   
3824 86 000 

Pesticid 

33.  Forat  298-02-2 2930 90 98  Pesticid 

34.  Acid perfluoroctan sulfonic, Sulfonați 
de perfluoroctan, Sulfo-namide de 

perfluoroctan, Sulfonili de 

perfluoroctan 

1763-23-1 2795-
39-3 29457-72-5 

29081-56-9 

70225-14-8 

56773-42-3 
251099-6-8 

2904 31 000 
2904 32 000 

2904 33 000 

2904 34 000  

2922 16 000 
2923 30 000 

3808 52 000   3808 59 000   
3824 87 000 

 

Industrial 
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1 2 3 4 5 6 

4151-50-2 

31506-32-8 

1691-99-2 

24448-09-7 307-
35-7 

si altele 

2935 20 000 

2935 10 000 

2935 30 000 

2935 40 000 
2904 36 000 

 

 

35.  Toxafen (1)(2) 8001-35-2 - 3808 52 000   3808 59 000  3824 84 000 Pesticid 
 

36.  Formulări sub forma de pudră prăfoasă 

ce conțin combinația: benomil la sau 
peste 7 %, carbofuran la sau peste 10 % 

și tiram la sau peste 15 % 

17804-35-2  

1563-66-2 
137-26-8 

2933 99 800 

2932 99 000 
2930 30 000 

 Formulare de   

pesticid   cu   
risc deosebit 

37.  Metamidofos 10265-92-6 2930 80 000 3808 52 000   3808 59 000   Pesticid  

38.  Metil-paration [concentrate 
emulsionabile (CE) cu un conținut de 

substanță activă de sau peste 19,5 % și 

prafuri cu un conținut de substanță 
activă de sau peste 1,5 %] 

298-00-0 2920 11 000 3808 52 000   3808 59 000   Formulare de   
pesticid   cu   

risc deosebit 

39.  Fosfamidon     (formulări     lichide 

solubile    ale    substanței    cu    un 

conținut  de   substanță  activă  mai 
mare de 1 000 g/l) 

Amestec, izomeri (E) si (Z) 

Izomer(Z)         Izomer(E) 

13171-21-6 

23783-98-4 

297-99-4 

2924 12 000 3808 52 000   3808 59 000   Formulare de   

pesticid   cu   

risc deosebit 

40.  Fibre de azbest actinolit(2) 77536-66-4 2524 90 000 6811 40 000 

6812 93 000 

6812 99 100 

6813 20 000 

Industrial 

41.  Fibre de azbest antofilit(2) 77536-67-5 2524 90 000 Industrial 

42.  Fibre de azbest amosit (2) 12172-73-5 2524 90 000 Industrial 

43.  Fibre de azbest tremolit (2) 77536-68-6 2524 90 000 Industrial 

44.  Fibre de azbest crocidolit (2) 12001-28-4 2524 10 000 6812 80 100     6812 80 900 Industrial 
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1 2 3 4 5 6 

45.  Difenili polibromurati (PBB)  

— (hexa-) (1) 

— (octa-) 
— (deca-) 

 

36355-01-8 

27858-07-7 

13654-09-6 

 

2903 94 000 

2903 99 800 

 

3824 82 000 

Industrial 

46.  Difenili policlorurați (PCB) (1)(2) 1336-36-3 2903 99 800 3824 82 000 Industrial 

47.  Compuși tributilstanici 1461-22-9, 1983-

10-4, 2155-70-6, 
24124-25-2, 4342-

36-3, 56-35-9, 

85409-17-2 

2931 20 000 3808 52 000   3808 59 000   Pesticid 

48.  Trichlorfon 52-68-6 2931 39 900 - Pesticid 

49.  Trifenili policlorurati (PCT) 61788-33-8 2903 99 800 3824 82 000 Industrial 

50.  Tetraetil plumb(2) 78-00-2 2931 10 000 3811 11 100 Industrial 

51.  Tetrametil plumb(2) 75-74-1 2931 10 000 3811 11 100 Industrial 

52.  Toți compușii tributilstanici, inclusiv: 

Oxid de tributilstaniu 

Fluorura de tributilstaniu 
Metacrilat de tributilstaniu 

Benzoat de tributilstaniu 

Clorura de tributilstaniu 

Linoleat de tributilstaniu 
Naftenat de tributilstaniu 

 

56-35-9 

1983-10-4 
2155-70-6 

4342-36-3 

1461-22-9 

24124-25-2 
85409-17-2 

2931 10 000 3808.99 

3808.99 

3808.99 
3808.99 

3808.99 

3808.99 

3808.99 
3808.99 

Pesticid 

53.  Fosfat de tri (2,3-dibrompropil) 126-72-7 2919.10 3824.83 Industrial 

 (1)Aceste substanțe fac obiectul unei interdicții la export, în conformitate cu dispozițiile punctului 9 și cu Anexa nr. 7 la  prezentul regulament. 

 (2) Pentru aceste produse chimice Republica Moldova a prezentat decizia finală de a interzice viitorul import, în temeiul actelor normative de interzicere a utilizării acestora, aprobate de Guvern.  

 (3) Sunt enumerate doar numerele CAS ale compusilor părinte. 
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Anexa nr. 2  

la Regulamentul privind importul și exportul  

de produse chimice periculoase  

 

NOTIFICAREA DE EXPORT 

 

1. Identitatea substanței care urmează să fie exportată: 

1) denumirea din nomenclatura Uniunii Internaționale de Chimie Pură și 

aplicată; 

2) alte denumiri (de exemplu, denumiri ISO, denumiri uzuale, denumiri 

comerciale și abrevieri); 

3) numărul „European Inventory of Existing Chemical Substanțe” 

(EINESC) și numărul „Chemical Abstracts Services” (CAS); 

4) numărul CUS („European Customs Inventory of Chemical Substanțe”) 

și codul din Nomenclatura combinată; 

5) principalele impurități din substanță, dacă sunt de o importanță 

deosebită. 

2. Identitatea preparatului ce urmează să fie exportat: 

1) marca și/sau denumirea comercială a preparatului; 

2) pentru fiecare dintre substanțele enumerate în anexa nr. 1, procentul și 

detaliile specificate la punctul 1; 

3) numărul CUS (European Customs Inventory of Chemical Substance) și 

codul din Nomenclatura combinată. 

3. Identitatea articolului care urmează să fie exportat: 

1) numele și/sau denumirea comercială a articolului; 

2) pentru fiecare dintre substanțele enumerate în anexa nr. 1 procentul și 

detaliile specificate la punctul 1. 

4. Informații privind exportul: 

1) țara de destinație; 

2) țara de origine; 

3) data prevăzută pentru primul export din anul în curs; 

4) cantitatea de produs chimic care se estimează că va fi exportată spre țara 

respectivă în anul în curs; 

5) utilizarea care se intenționează să se dea produsului în țara de destinație, 

dacă este cunoscută, inclusiv informații privind categoria/categoriile din cadrul 

Convenției în care se înscrie utilizarea; 

6) denumirea, adresa și alte date pertinente privind importatorul sau 

întreprinderea importatoare; 

7) denumirea, adresa și alte date pertinente privind exportatorul sau 

întreprinderea exportatoare. 

5. Autoritățile naționale desemnate: 

1) denumirea, adresa, numărul de telefon, telex, fax sau adresa de e-mail a 

autorității desemnate, de la care se pot obține informații suplimentare; 
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2) denumirea, adresa, numărul de telefon, telex, fax sau adresa de e-mail a 

autorității desemnate din țara importatoare. 

6. Informații privind măsurile de precauție care trebuie luate, inclusiv 

categoria de pericol și de risc și recomandări de securitate. 

7. Scurtă descriere a proprietăților fizico-chimice, toxicologice și 

ecotoxicologice. 

8. Utilizarea produsului chimic în țară: 

1) utilizările, categoria/categoriile în temeiul Convenției și 

subcategoria/subcategoriile care fac obiectul măsurii de control (interdicție sau 

restricție strictă); 

2) utilizările pentru care produsul chimic nu este interzis sau supus unor 

restricții stricte; 

3) categoriile și subcategoriile de utilizare sunt definite în anexa nr. 1; 

4) estimarea, în cazul în care datele sunt disponibile, cantităților de produs 

chimic fabricat, importat, exportat și utilizat. 

9. Informații privind măsurile de precauție care trebuie luate pentru 

reducerea expunerii la produsul chimic și a emisiilor acestuia. 

10. Scurtă prezentare a restricțiilor legislative și motivele acestora. 

11. Rezumatul informațiilor prezentate în anexa nr. 4 la punctul 2 sbp. 1), 

3) și 4). 

12. Informații suplimentare furnizate de partea exportatoare, fiindcă le 

consideră importante sau alte informații specificate în anexa  nr. 4, în cazul în 

care sunt solicitate de partea importatoare. 
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Anexa nr. 3  

la Regulamentul privind importul și exportul  

de produse chimice periculoase 
 

Informații care trebuie furnizate autorității naționale desemnate  în 

conformitate cu capitolul V 

 

1. Scurtă prezentare a cantităților de produse chimice (sub formă de 

substanțe, preparate și articole) enumerate în anexa nr. 1, exportate în anul 

anterior: 

1) anul în care au avut loc exporturile; 

2) tabel în care se rezumă cantitățile de produse chimice exportate (sub 

formă de substanțe, preparate și articole), în conformitate cu modelul care 

urmează: 

 

Produs chimic Țara importatoare Cantitatea de substanță 

   

   

   

   

   

 

2. Lista importatorilor 

 

Produs 

chimic 

Țara 

importatoare 

Importatorul sau 

întreprinderea 

importatoare 

 

Adresa și alte  date 

pertinente privind 

importatorul sau 

întreprinderea 

importatoare 
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Anexa nr. 4  

la Regulamentul privind importul și exportul  

de produse chimice periculoase 

 

Notificarea Secretariatului Convenției cu privire la un produs chimic 

interzis sau sever restricționat 

 

Informații de furnizat în cadrul notificărilor efectuate în conformitate cu 

capitolul IV 

 

Notificările includ: 

1. Proprietăți, identificare și utilizări 

1) denumirea comună; 

2) denumirea chimică în conformitate cu o nomenclatură recunoscută la 

nivel internațional [de exemplu Uniunea Internațională de Chimie Pură și 

Aplicată (IUPAC)], dacă există; 

3) denumirile comerciale și denumirile preparatelor; 

4) numerele de cod: numărul Chemical Abstracts Service (CAS), codul din 

Sistemul armonizat al codului vamal și alte numere; 

5) informații privind categoria de risc, dacă produsul chimic face obiectul 

unor cerințe de clasificare; 

6) utilizarea sau utilizările produsului chimic: 

a) în interiorul Republicii Moldova; 

b) în alte părți (dacă informația este cunoscută); 

7) proprietățile fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice; 

 

2. Actul normativ  

1) informații specifice privind actul normativ: 

a) scurtă descriere a actului normativ; 

b) trimitere la actul normativ; 

c) data intrării în vigoare a actului normativ; 

d) se precizează dacă actul normativ  a fost adoptat pe baza evaluării 

riscului sau a gradului de periculozitate și, în caz afirmativ, se furnizează 

informații cu privire la această evaluare, care conțin trimiteri la documentația 

pertinentă; 

e) justificarea actului normativ  din perspectiva sănătății oamenilor, 

inclusiv a sănătății consumatorilor și lucrătorilor, sau a mediului; 

f) rezumat al periculozității și al riscurilor pe care produsul chimic le 

prezintă pentru sănătatea oamenilor, inclusiv pentru sănătatea consumatorilor și a 

lucrătorilor, sau pentru mediu și efectele prevăzute ale actului normativ; 

2) categoria sau categoriile pentru care s-a adoptat actul normativ  și 

pentru fiecare categorie în parte: 

a) utilizarea sau utilizările interzise prin actul normativ; 
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b) utilizarea sau utilizările permise în continuare; 

c) estimarea, în cazul în care datele sunt disponibile, a cantităților de 

produs chimic fabricat, importat, exportat și utilizat; 

3) se specifică, în măsura posibilului, interesul eventual pe care actul 

normativ  l-ar avea pentru alte state și regiuni; 

4) alte informații pertinente, cum ar fi: 

a) evaluarea efectelor socioeconomice ale actului normativ; 

b) informații privind eventualele soluții de substituire și riscurile aferente 

acestora, cum ar fi: 

- strategii integrate de luptă împotriva dăunătorilor; 

- practici și procese industriale, inclusiv tehnologiile mai puțin poluante. 
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Anexa nr. 5  

la Regulamentul privind importul și exportul  

de produse chimice periculoase 

 

Produse chimice și articole care fac  

obiectul unei interdicții la export și import 

 

Poluanții organici persistenți enumerați în anexele A și B la Convenția de la Stockholm 

privind poluanții organici persistenți, și Protocolul privind poluanții organici persistenți la 

Convenția asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi în conformitate cu 

dispozițiile acestora 

 
Descrierea produselor 

chimice/articolului 

(articolelor) care fac 

obiectul unei 

interdicții la export 

 Detalii suplimentare, dacă sunt 

pertinente (de exemplu numele 

produsului chimic, nr. CAS, nr. 

EINECS etc.) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Aldrin Nr. CAS 309-00-2, 

Nr. EINECS 206-215-8, 

cod NC 2903 82 000 

Clordan Nr. CAS 57-74-9, 
Nr. EINECS 200-349-0, 

cod NC 2903 82 000 

Clordecona  Nr. CE 205-601-3, 
Nr. CAS 143-50-0, 

cod NC 2914 71 000 

Dieldrin Nr. CAS 60-57-1, 

Nr. EINECS 200-484-5, 
cod NC 2910 40 000 

DDT [1,1,1-triclor-2,2 bis 

(p-clorfenil) etan] 

Nr. CAS 50-29-3, 

Nr. EINECS 200-024-3, 

cod NC 2903 92 000 

Endrin Nr. CAS 72-20-8, 

Nr. EINECS 200-775-7, 

cod NC 2910 50 000 

Heptabromodifenileter 
C12H3Br7O  

 

Nr. CE 273-031-2, 
Nr. CAS 68928-80-3 și altele, 

cod NC 2909 30 380 

Heptaclor Nr. CAS 76-44-8, 
Nr. EINECS 200-962-3, 

cod NC 2903 82 000 

Hexabromdifenil  Nr. CE 252-994-2, 

Nr. CAS 36355-01-8, 
cod NC 2903 94 000 

Hexabromociclododecan  

 

Nr. CE 247-148-4, 221-695-9 

Nr. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 

134237-50-6, 134237-51-7, 
134237-52-8 și altele 

cod NC 2903 89 800 

Hexabromodifenileter  
C12H4Br6O 

Nr. CE 253-058-6,  
Nr. CAS 36483-60-0 și altele,  

cod NC 2909 30 380 

Hexaclorbenzen Nr. CAS 118-74-1, 

Nr. EINECS 200-273-9, 
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cod NC 2903 92 000 

Hexaclorbutadienă Nr. CE 201-765-5 
Nr. CAS 87-68-3 

cod NC 2903 29 000 

Hexaclorciclohexani, inclusiv 

lindan  
 

Nr. CE 200-401-2, 206-270-8, 

206-271-3, 210-168-9, 
Nr. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-

85-7, 608-73-1, 

cod NC 2903 81 000 

Mirex Nr. CAS 2385-85-5, 

Nr. EINECS 219-196-6, 

cod NC 2903 83 000 

Pentabromodifenileter 

C12H5Br5O 

Nr. CE 251-084-2 și altele, 
Nr. CAS 32534-81-9 și altele, cod 

NC 2909 30 310 

Pentaclorbenzen Nr. CE 210-172-5, Nr. CAS 608-

93-5, cod NC 2903 93 000 

Difenili policlorurați (PCB) Nr. CE 215-648-1 și altele, Nr. 
CAS 1336-36-3 și altele, 

cod NC 2903 99 800 

Naftaline policlorurate Nr. CE 274-864-4 

Nr. CAS 70776-03-3 și altele cod 
NC 3824 99 930 

 
Endosulfan Nr. CE 204-079-4 Nr. CAS 

115-29-7 Cod NC 2920 30 00” 

Articolele care conțin 
concentrații de tetra-, 

penta-, hexa- sau 

heptabromodife nileter  

egale  sau  mai  mari de 
0,1 procente masice, 

produse (parțial sau 

integral) pe  bază de  
materii reciclate sau  pe  

bază  de  materii 

obținute    din    deșeuri 
pregătite pentru 

reutilizare 

Tetrabromdifenileter  

 

 

Pentabromodifenileter  

 

 

Hexabromodifenileter 

 

 
 

Heptabromodifenileter 

Nr. CE 254-787-2 și altele 
Nr. CAS 40088-47-9 și altele 

cod NC 2909 30 380 

 

Nr. CE 251-084-2 și altele 

Nr. CAS 32534-81-9 și altele 
cod NC 2909 30 310 

 

Nr. CE 253-058-6 și altele 

Nr. CAS 36483-60-0 și altele 
cod NC 2909 30 380 

 

Nr. CE 273-031-2 și altele 

Nr. CAS 68928-80-3 și altele cod 
NC 2909 30 380 

 

Tetrabromodifenileter 

C12H6Br4O 

Nr. CE 254-787-2 și altele, 

Nr. CAS 40088-47-9 și altele, 

cod NC 2909 30 380 

Toxafen  (camfeclor) Nr. CAS 8001-35-2, 
Nr. EINECS 232-283-3, 

cod NC 3808 59 000 

Parafine clorurate cu catenă scurtă Nr. CE 287-476-5 

Nr. CAS 85535-84-8 
Codul NC 3824 99 92 
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Produse chimice, altele decât poluanţii organici persistenți enumerați în anexele A și B la 

Convenția de la Stockholm privind poluanţii organici persistenți, în conformitate cu 

dispozițiile acesteia 

 
Descrierea produselor   chimice / 

articolului(lor) care fac obiectul unei interdicții 

la export 

Detalii suplimentare, dacă sunt pertinente (de 

exemplu numele produsului chimic, nr. 

EINECS, nr. CAS etc.) 

Săpunurile cosmetice care conțin mercur Codurile NC 3401 11 000, 3401 19 000, 3401 20 

100, 3401 20 900, 3401 30 000 

Mercur metalic și amestecuri de mercur metalic cu 

alte substanțe, inclusiv aliaje de mercur, cu o 
concentrație de mercur de cel puțin 95 % fracție 

masică. 

 

CAS RN 7439-97-6 

Nr. CE 231-106-7 
Codul NC 2805 40 

Următorii compuși de mercur, cu excepția 

cazurilor în care aceștia sunt exportați pentru 

cercetare de laborator sau pentru analize de 

laborator: 

- minereu de cinabru; 

- clorură de mercur (I) (Cl2Hg2); 

- oxid de mercur (II) (HgO); 

- sulfură de mercur (HgS). 

CAS RN 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5 

Nr. CE 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3 

Codurile NC ex 2852 10 00, ex 2852 90 00 

Toate amestecurile de mercur metalic cu alte 

substanțe, inclusiv aliaje de mercur, care nu intră 

sub incidența rubricii 2 și toți compușii de mercur 
care nu intră sub incidența rubricii 3, dacă 

exportul respectivului amestec sau compus se 

efectuează în scopul recuperării mercurului 

metalic 

Inclusiv: 

sulfat de mercur (I) (Hg2SO4, CAS RN 7783-36-

0), tiocianat de mercur (II) [Hg (SCN)2, CAS RN 
592-85-8], iodură de mercur (I) (Hg2I2, CAS RN 

15385-57-6) 

Codurile NC ex 2852 10 00, ex 2852 90 00 
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Anexa nr. 6  

la Regulamentul privind importul și exportul  

de produse chimice periculoase 
 

FORMULARUL RĂSPUNSULUI DE IMPORT 
 

Țara:  
 

 
 

 
 

 
 

Secțiunea 2 INFORMAȚII PRIVIND RĂSPUNSUL PRECEDENT, DUPĂ CAZ   

2 .1  
 

Aces ta  e ste  p rimu l  ră spuns  de impo rt  pen tru  aces t  produs  ch imic .  

2.2  
 

Aceas ta  este  o  mod if icare  a  răspunsu lui  preceden t.  

Data  em iter ii  ră spunsu lui  pre cedent :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

Secțiunea 3 RĂSPUNS CU PRIVIRE LA VIITORUL IMPORT   

 

 

 

 

Răspuns definitiv (completați secțiunea 4 de mai jos)    SAU  
 

Răspuns provizoriu (completați secțiunea 5 de mai jos) 

 

Secțiunea 4 RĂSPUNS DEFINITIV, ÎN CONFORMITATE CU MĂSURA DE ORDIN LEGISLATIV SAU 

ADMINISTRATIV APLICATĂ LA NIVEL NATIONAL   

4 .1  
 

Interdicție de import   
  

 Es te  in terz is  impor tul  produ sulu i chim ic  în  ace la și  t imp  din  toate  sur sele ?  

  Da     Nu  

 Produc ț ia  n aț ională  a  produ sulu i  chimic  pen tru  u t il iza re  la  n ivel n aț ional   es te  

in te rzi să  în  ace laș i t imp?    Da     Nu  

 

4.2  Consimțământ de import    

 

4.3  Consimțământ de import,  cu anumite condiții     

 Condiți i le sunt:  

  
 
 

Secțiunea 1  IDENTITATEA PRODUSULUI CHIMIC 

1.1    Denum irea    

 

 

1.2   

 

Numărul CAS   

1.3   Categor ia  
  Pe st ic id  

  Produs  chimic  indust ri a l   

  Pe st ic id  deo sebi t  de pe r iculo s  
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 Condiți i le de import a produsului chimic sunt la fel  pentru toate 
sursele de import? 

  Da   Nu 

 Condiți i le pentru producția națională a produsului chimic pentru  
uti l izare la nivel național sunt la fel  pentru toate importurile?    Da   Nu 

 
4.4 Măsura de ordin legislativ sau administrativ pe care se bazează decizia finală  

 Descrierea măsurii  de ordin legislativ sau administrativ:  

  
 
 
 

 
 

Secțiunea 5 RĂSPUNS PROVIZORIU 

5.1 
 

Interdicție de import    

 
Este interzis importul produsului chimic în același  t imp din toate 
sursele?  Da  Nu 

 
Producția națională a produsului chimic pentru uti l izare la nivel 
național  este interzisă în același t imp?   Da  Nu 

 

5.2 
 

Consimțământ de import    
 

5.3 
 

Consimțământ de import,  cu anumite condiții    

 Condiți i le sunt:  

  

 
 
 
 

 Condiți i le de import ale produsului chimic sunt la fel pentru toate 
sursele de import?   Da   Nu 

 Condiți i le pentru producția națională a produsului chimic pentru  

uti l izare la nivel național sunt la fel  pentru toate importurile?    Da   Nu 

 
5.4 Indicații  privind oportunitatea de a acorda un răspuns definitiv  

 
Se analizează oportunitatea unui răspuns definit iv?  

  Da   Nu 

 
5.5 Informații  privind asistența necesară pentru a acorda un răspuns definitiv  

 Următoarele informații  suplimentare se solicită de la Secretariat:  

  
 
 
 
 

 
 Următoarele informații  suplimentare se solicită de la țara care a notificat un act normativ :  

  
 
 

 
 Asistență solicitată de la Secretariat în evaluarea produsului chimic:  
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Secțiunea 6 INFORMAȚII ADIȚIONALE RELEVANTE, CARE AR PUTEA INCLUDE: 

                  Produsul chimic este înregistrat  în țară?  
 Da  Nu 

                  Produsul chimic este produs în țară?  
 Da  Nu 

Dacă răspunsul este da la oricare din întrebările de mai sus:  

                 Este destinat uti l izării  la nivel național?  
  Da  Nu 

                 Este destinat exportului?  
  Da  Nu 

 
Alte informații:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Secțiunea 7 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DESEMNATĂ  

 

Insti tuția        

Adresa       

Numele persoanei responsabile       

Funcția persoanei responsabile        

Telefon       

Telefax       

E-mail         

 
 
Data,  semnătura AND și ștampila:   ___________________________________  
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Anexa nr. 7  

la Regulamentul privind importul și exportul  

de produse chimice periculoase 

Formular de răspuns al țării importatoare la solicitarea de consimțământ  

Secțiunea 1A. Denumirea produsului chimic, în cazul în care se exportă o substanță  (a fi 

completat de AND exportatoare)  
Denumirea produsului chimic  
Nr. CAS  

Secțiunea 1B. Denumirea produsului chimic, în cazul în care se exportă un amestec (a fi 

completat de AND exportatoare) 
Denumirea amestecului  
Denumirea substanței chimice și concentrația în %  
Nr. CAS  

Secțiunea a 2-a. Răspunsul la solicitarea de consimțământ  
Acceptați importul? 

☐ Da (completați secțiunile 3-10) 

☐ Nu (completați secțiunile 3, 8-10) 

Secțiunea a 3-a. Pentru care din următoarele categorii se aplică răspunsul? 

(a) Pesticid  ☐ Da 

☐ Nu 

(b) Produs chimic industrial  ☐ Da 

☐ Nu 

Secțiunea a 4-a. În cazul în care în secțiunea a 2-a, răspunsul este pozitiv, iar produsul chimic 

este un amestec, atunci:  

Consimțământul se extinde la alte amestecuri care conțin aceeași substanță 

chimică? 
☐ Da ☐ Nu  

Dacă răspunsul este pozitiv, specificați concentrația și/sau amestecul care sunt permise:  

 

Consimțământul se extinde la substanța chimică în formă pură? ☐  Da     ☐        

Nu  

Secțiunea  a 5-a. În cazul în care în secțiunea a 2-a, răspunsul este pozitiv, iar produsul chimic 

este o substanță, atunci: 

Consimământul se extinde la alte amestecuri care conțin aceeași substanță 

chimică? 
☐ Da ☐ Nu  

Dacă răspunsul este pozitiv, specificați concentrația și/sau amestecul care sunt permise:  
 

Secțiunea a 6-a. În cazul în care în secțiunea a 2-a, răspunsul este pozitiv, sunt unele restricții 

sau condiții ce țin de consimțământ (de exemplu, restricții la utilizare, cerințe față de înregistrare 

sau autorizare) : 

☐ Da ☐ Nu  

Dacă răspunsul este pozitiv, specificați restricțiile sau condițiile: 

 
 

Secțiunea a 7-a. În cazul în care în secțiunea a 2-a, răspunsul este pozitiv, consimțământul are o 

durată de valabilitate? 

☐ Da ☐ Nu  

Dacă răspunsul este pozitiv, specificați durata de valabilitate a consimțământului (preferabil, în 

număr de luni sau ani): 
 

 

 

 
Notă: Cerințele țărilor importatoare se pot modifica în timp. Astfel, în cazul consimțământului de import 
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acordat pe mai mult de 3 ani sau nelimitat, țării importatoare îi este solicitat din nou consimțământul înainte de 

finalizarea celui de-al patrulea an, cel târziu. În cazul unui răspuns întârziat la o astfel de solicitare, exporturile 

pot continua pentru o perioadă de 12 luni după expirarea consimțământului acordat pe o perioadă de 3 ani. Țara 

importatoare este rugată să informeze țara exportatoare cu privire la anularea consimțământului la o dată 

anterioară celei acordate inițial. 

Secțiunea a  8-a. Utilizările produsului chimic din toate sursele (producție națională pentru 

utilizare la nivel național și importul din alte țări) sunt abordate la fel ca și exportul preconizat? 

☐ Da ☐ Nu  

Dacă răspunsul este negativ, explicați motivul:  
 

 

 

Secțiunea a 9-a. Alte informații relevante 

 

Secțiunea a 10-a. Numele și adresa AND din țara importatoare 

Instituția  

Adresa   

Numele persoanei de contact   

Telefon   

Fax  

Email   

Data   

 

 



la proiectul l{otirArii
exportul

Noti informativir
Guvcrnului pentru aprobir rca

qi importul produselor chirnicc
Ilcgulanrcn fu Iui privi rrtl
pcricu loirsc

1. Den u mirea gg tgrylU_t_gt, d Up_e
Proiectul de hotdrAre a Guvernului
qi importul de produse chimice
Agri cu I turi i, Dgayglgifgg gi o1a_l 9 qi!4-1d ! 

u I u i,

2. Condifiilc ce au impus claborarea proicctului actului normativ Si finalit:itilc
ru rmri ritc

Prezentul proiect de hotdrAre a Guvernurluri pcntrLl aprobarcer I{cgLrlanrc:ntirlLri
privind exportul qi importul de produse chimice pericurloase cstc elaborat irr tcnre iul
art.9lit. b),0 Ei g), 17,18 qi 19 al Legii nr.27112018 privind sLrbstanlclc chimicc Si

intru executarea prevederilor Programului nalional privind nranagclxcrrtul clLu'abil al

substantelor chirnice in Republica Moldova, aprobat prin Ilotariroa GuvcrtrulLri nr'.

913120t0.
Concomitent elaborarca proiectului dc hotirrarc cstc cclrrclilionatii clc nccc:;iiutca

dezvoltdrii normelor pentru irnplementarea prcvcdcrilol tratatclol inlcrnationalc clc

mediu la care Republica Moldova este parte, in particulal Clonvcnfici dc la I{ottclclant
privind procedura de consimfdrnint prealabil in cLrnostinfi clc caur.d, aplicabilir
anumitor produqi chimici periculogi qi pesticidc carc thc obicctLrl conrcrtLrlLri
irrterrralional, la carc Republica Moldova a adcrat plin Lcgca nr.38912004.

Necesitd a 1r rnenlionat, dc ascrrrcnca, ci cliiLlonrlca ploicctrrlLri clat sc iirscrie in
prevederile capitolului l6,,Mediul inconjurdtor'" din'l'l'l'l.iJL IV al AcorclLrlui dc
Asociere tntre Republica Moldova, pe de o parte, ;'i Uniunea liuropecrnd ;i
Comunitatea Europeand a Energiei Atomice ;i statele mentbre ole aces'lora, pe cle

altd parte qi Anexei XI la acesta, precum qi capitoluluri 3 ,,[Jaricrc tchrricc in ciilca
conrerfului, standardizarc, rnctrologie, acrcditalc;i cvaluarrc con{bnritirfii" dirr
'l'l'fi,iJL V al Acorduluri dc Asocicrc sus*nrcr-rtionat si Ancrci XVI ln aecstl (lrc

lspectcle dc prod[sg *jrriicc).
3. Descrierea gradului de compatibilitatc pcntru proicctclc carc Au ca scop
a r m o q11q [9n _! egls]gl! e i ry liq"! -a 

l_q_q! hg11f a ( i a l.l Fl

P."*.t,,1 R.g"l;".;[i;i-pii"Gdprivind exportul ;;i irr-rporlul clc prodr-rsc chirnicc
pcricurloase transpune Rcgularnentul (l.JLr) nr. 64912012 al Pallamcntului Irr"tropearr qr

al Consiliului din 4 iulic 2012 privincl exportul si irrrportrrl dc proclusc cltirnic,: cat'c'

prezintd risc, publicat ir-r Jurnalul Olicial al LJnir-rnii l;Lrrcpcnc (.lO) nr'. L 20l din 27

iulie 2012.
Gradul de compatibilitate a actului UE cu proicctul dc RegLrlarlcnt in cauzi cstc

reflectat in tabelul de concordanfd elaborat confbnr-r prevcderilor IlotilAlii
Guvernului nr. 117ll20l\ pentru aprobarea Rcguletrlcntului privind artrronizarea

l.giqlgUgt I!.gUt?Ugii Moldova cq fegiplqlia [Jniunii IiLrropcnc.

{._tlg1qlputplq pte_yqde'r! ale proiectu,lui .'si o'identicrcit tlcrncrt{clor noi
Obiectivul proiectr-rlui l{otdrArii Gr-rvernulLti cotrstii in :

dezvoltarea mecanismului de aplicare a (-lilrvcniici clc la Rotlcrdanr privind

9?b-a palticipanf ilor ia e l:rborlrca proicctului
pentru aprobarca llcgLrlanrcntului privirrcl cxportul
periculoase a lbst claborat cic cdtrc Mirristcrul

rocedura de consimldrnint prealabil in cunoqtinta clc cttnz.it, aplicabilir anuntitot'



pr"di1$r ahimici periculogi Ei pesticide care fac obicctLtl cotlcr[LrlLri intcrrraliorlal, la

care Republica Moldova a aderat prin Legca nr. 389-XV din 25.1 I .2004.

o promovarea responsabilitalilor Ei el'ortr-rrilor cc'rnrur-ic clc coollcral'c in domctliul

transporlului internafional de produse chirttice carc prcz-ir-rta risc, in vec'lcrca

protej6rii sanatalii umane gi a mediului de dar-rnele potcn!ialc;

o aprobarea listei de produse chirnice interzisc saLl sLtpLlsc Llllor lcstrictii scrrct'c;

o utiltzarea coreotd din punct de vederc ccologic a ylroclLrsclor chitlricc cal'c

prezintd risc;
I asigurarea armonizdrii cadrului legislativ na!ional crt prcvcdcrilc lcgislaf ici I-)lr.

proiectul hotdrArii Guvernului privind aprobarca Rcgr,rlarrcnlr.tlLri privincl cxportLrl 9i

importul de produse chimice periculoase este alcdtr,rit dirt l6 ceipitolc si 7 arrcxc, dLrpd

cum urmeaz6:
I. Dispozilii generale
principale.

care includ obiectivele qi aplicirlilc l{cgurlarnrctrtr.tlui ;i rrofiurrlilc

IlI. Produsele chimice care 1ac obiectul notiflcdlilor'
indicate pentru notificarca PIC qi produse chitlicc carc

lII. Notificbri de export transmise pdrfilor qi altor lari
IV. Notificdri de export primite din partea pdrliloL qi a altor'1a|i

V. Informalii privind exporlul qi importul produse lor chirlicc
VI. Notificarea produselor chirr"rice interzise sau sLlpLlsc Llrl()l' r'c'striclii severc

VIl. Obligafii referitoare la irnportul produselor chirlicc
VIII. Obligaliile referitoare la exporlul de prodrlsc chiniicc, altclc ciccat cclinlclc clc

notificare a exporlului
IX. Obligalia de oblinere a consimlSmAntului prealabil in crtnostin[A de cauza

X. Exportul anurnitor produse chimice qi articolc cc contitr proclitsc chirlicc
XI. Informa{ii privind circulafia de tranzit
XII. Informalii ce insofesc prodr-rsele chirnicc cxpoftatc

XIII. Obligafiile ar,rtoritdlilor pLrblice ccntralc si alc crpot'latolilot' cLi Prii ilc ll'

controlul importului'qi exportului
XIV. Schimbul de informalii
XV. Modificarea anexelor
XVI. Inspeclia qi controlul

Necesitatea aplicarii unor rndsuri mai riguroasc la irrportLrl irr (ard a prclclr-rsclor'

chirnice periculoase qi/sau care sunt intcrzisc saLl sLll)Lisc ulrol'I'cstflc{ll sc\('l'c' llr

vederea protejarii sanatalii umane qi a mediului la nivcl nafiottal, irr colcsl-rttttdcrc ctt

standardele internalionale, a condilionat includcrca Lltlor plcve dcri calrc sh

restriclioneze qi interzicd in-rpoflul gi exportul. Prin Lll'lt1al'c, cstc opol'ttttr ca accstc

elemente sd fie incorporate intr-o FlotSrdre de Guvcrn, citfe sd stabileascd trccatristlrul

de reglementare a exporlului/irnporrului qi sd aprobc Lista plodr,rsclor intcrzisc sau

supuse unor restriclii severe.

Proiectul Regulamentului privind exporturl 9i irnpolttrl

prezintd risc iEi propune sd promovezc rcsporlsirbilitatca

cic cxpot't" prodttsc chimicc
lirc obicctLrl proccclLrrii l)l(l

clc irroclusc cliirtricc cal'c

conrut.tit si cotlpct'itt'ca it-t

qi sir protc.iczc sdnitalcacomertul intelna[gnal,-cu,-p1od9,s9 9-!rip!qp p.-ricu loasc



LlllrinA gi mcdiul, pr.inAnd la dispozi!ia tr-rtr,rror pirtilor-itttportattoarc inftrnlatii ctr

privire la caracteristicile produsclor chimicc carc prczintii t'isc si lii rloclLrI cic slocitt'c.

transport, utilizare qi eliminare a acestor substanlc chirricc in condilii de sigr-rranfir,

Introducerea unor proceduri oficiale cu privire la irnportr-rl plodLrsclor chittricc
periculoase pentru mediu gi sbndtatea umand qi carc sunt intcrzisc saLl sllpllsc Llnol'

restricJii severe va pennite linerea unei eviden{c a irrportatorilor gi cantitatrii cJc

sr-rbstan{e chirnice de acest gen irnportate in {ari, prccurn't gi va lbcilita controltrl
gestiondrii acestora in momcntul in carc accstcii dcvitt clc;cLtri.

Proiectul Regulamentului privind exportul gi inrportLtl dc prodLrsc chinrice
periculoase pune in aplicare in Convenfia dc la Rottcrc'lartr privind ;rloccdLrra de

consirnl6mAnt prealabil in cunoqtinfd de cauz.d, aplicabrlir anLuritor' y>r'oclrrsi chirric-i
periculosi qi pesticide, care lac obicctul conrcr'furlr-ri inlcrna!ional, la carc I{cltLrblicii

Moldova a aderat prin Legea nr. 389-XV din 25.I I .2004.
Pentru a atinge un nivel ridicat dc protcc!ic a st'rrrittr.rtii tttlanc si lt tttctliLrlrti. in
proiectul Regulamentului sunt inclusc o seric dc clispozitii sLrltlinrct-ttarc carc dcpdqcsc

cerinlele Convenliei. Domeniul de aplicare al proiccturlLri IlcgulantcntulLti privind
exportul qi importul de produse chimice care prez-,irrtd risc sc cxtinclc. dc crcrtrltlLt. Ia

cerinlele pentru notificarea de export qi pentru consinr{dmArrtul cxplicit pctrtrr-t Loa}tc

fdrile, dar nu numai fdrilor care sunt parli la Convcnfic.
Produsele chimice care f-ac obiectul Corrvcnfici clc la l{otlcrclltnt sttttt pr.'sticicli:lc si

produsele chimice industriale care au lbst intclzisc saLr scvor lirtritato c1c cirtrc pirti
din motive legate de sdndtate sau de rnediu. Ploduselc chimicc ci.u'c aLr lbst

identificate in rnod explicit ca fdc6nd obiectul procedrrrii consirltirrrAnturlrri prcalabii

in cunoqtin{a de cauzd (PIC) in temeiul Convcn[ici dc la Ilottcldat-t.t sunt inclLtsc irt

anexa III la conventie.
Procedurs PIC cste un ntecanisrtr dc oblincrc si cliltrzai'c ollc:illii ii dcciziilctr 1rr-rrtilt-il'

irnportatoare dc a permite sau nu importul viitor al anr,itrtitttr pl'oclutsc chirrlicc.

Principiul fundamental estc acela cd produscle t'cspectivc uLt trcbLric cxpccliatc lbra

consimlirnAntul prea.labil in cunoqtinfa de cauz.d al par'1ii irrtltortatoarc.

Procedura de consirn{dmAnt prealabil in cunostinfi clc cauzir 1Pl(11 sL- rrlllici
produselor chimice incluse in anexa III la convcr-r!ic. Pcntt't-t lrccare produs chirnic

inclus in anexa III la conventie, un documcnt ghid dc cJccizic (DCD) cstc prcgirtit dc

cdtre un organisrn subsidiar -- Comitetr-rl dc stLrdiu al pt'oclttsclot'chirlricc (Cl{(l),

alcatuit din experli in gestionarea produsclor chirnicc clcsctrtrrali dc sLrvcrrlc. ixll)
este clistribuit tuturor pdrlilor qi conline inlbnratii dc bazii clcspt'c prodLrsul cliiniic, qi

anume caracteristicile sale gi un rezumat al informafiilor relcritoarc lat pcricolclc;i
riscur:ile legate de utilizarea produsului chirnic rcspc'ctir'.

r-iscrrrilc lc-'rlittc dclnfbrmaliile din cadrul D(iD sprijina partilc sit ct'alttczt'

manipularea qi utilizarea produsclor chitricc, tillarrcl scattla tlc

baza unei astfel de evaludri, par{ilc pclt 1r-ta dccizii irl

(intermediare sau linale) cu privire la oportunitatcit dc lt accclllat

sau de a permite importul in anumite condilii. Accslc ciccizii

conclitiilc localc. l'c
cr-rnostirr1,.i clc ciiLtzd

saLr a I'clirza irtrpoltLtl

sLilrt crrrrr)scutc cl|cpt

rbspunsuri de import si sunt I_s!tl_l9gg!-e_d9g. _Qe catggof iilg dc ullizg1q



t_

substanta a fost inclusd in temeiul convenlici. Dcciziilc dc inrport (dc a pct'ttritc sult

nu irnportul) se bazeazd pe reglernentdrile cxistcntc la nivcl nafional in raport cu acel

produs chimic, care sunt fr.rrnizate Secretariaturlrri Convcrttici clc ciitrc ANI) itttpt'cttnit
cu decizia de imporl.
Toate pdrlile sunt obligate sd asigure cd exportatorii lor rcspcctd oricc decizie de

import (atdt cele intermediare, cdt qi cele finale), si anume cir cxportul plodLrsclor'

chimice care fac obiectul procedurii PIC nu contravinc unci clccizii a ut-tci piu'ti

importatoare. Aceasta inseamnd cd un export nLr poatc avca loc dacd o palte

importatoare a preciz,al cd nu dorcqte cd pritncasci itrl-rot'tLtri dc astt-cl clc ltroclttsc
chimice. Obligalia de a rcspecta o dccizie dc irnport inccpc in tct'n-tcr-t dc sasc lLrni dc

la data la care secretariatul a distribuit inlormaliilc.
Donteniul de uplicsre sl Regulanrentului propus
Domeniul de aplicare al proiectului Regularnentulr,ri ;rt'ivirrcl cxportLtl gi irnportrrl clc

produse chimice periculoase depdqeqte cerinfele (lonventici in scopui atingcrii unui

nivel inalt dc proteclie a sdnitalii umane qi a mcdiLrlLri.

Structura proiectului Regularnentului este rnai corrplcxri, pt'itr lirptul ca itttpaltc
continuare cele doud categorii de utilizare prcvdzt-ttc dc Clonvcn!ie (pcsticiclc

produse chimice industriale) in patru subcategorii:
. In proiectul Regulamentului propus pesticidele sutrt irlpiu'1itc in:

- pesticide utilizate ca produse fitosanitare (PPP); gi

- alte pesticidc, cum ar h produsele biociclc si dczirrl-cctanti. insccticiclc $L

paraziticide de uz uman qi veterinar;
. Produse chimice industriale sunt impdrlitc irr

- produse chimice destinate fblosirii de cdtre spccialisti;

- produse chimice destinate lblosirii de cdtrc pr"rblic.

IJtilizarea acestor subcategorii implica laptul cZl, in conlonnitate cu proiecturl

Regularnentului, tnai rnulte produse chimice 1'ac obicctLrl notillcirrilor dc expot't clccat

ar fs cazul dacd s-ar respecta nunrai catcgoriilc clc trtiiizurc alc coltvctitici ric la

Rotterdarn
Proiectul Regulamentului stabileqte obligalii pcntrur opcratorii carc dorcsc sI cr1lortc

produse chimice. Exporlul unor astfel de prodr-rse chinricc tacc obiectul et clotrit tipLrri

de cerin{e:
o notificarea de exporl qi

o consimlbmdntul prealabil ir-r cur-roqtin!a cic car-tzlt.

|trotfficarea de export difera de procedura PIC, intrurcAt accasta trLt solicitit partilor o
decizie cu privire 1a importul viitor al prodr-rsr-rluri chinric. Accasta doar inlorttrcaza

parlile cd este prevd'z,utd expedierea r-rnui plodr-rs chiuric eitt'c cslc itttct'zis silLt sevr-l'

restriclionat pe teritoriul parfii exporlatoare. In plus, cxltot'tttl produrselor chitlricc

interzise sau sever restriclionate, precum qi al prodr-rselor clrirrice care tac obicctul

procedurii PIC trebuie sa 1le etichetat in nrod corcspLntzlitor si irtsotit dc inlbt'trlrtrri clc

bazdprivind sdndtatea qi siguran!a sub lbnna Lrrrci llsc cLt clatc clc sccttritittc.

ConsimldmAilil preutubil tn cuno;tinlu de cuuz,i trcbLtic sii llc solicitat si irrirnit

ln
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'in intermediul aqa numitei Autorit6[ N4lonal [)csc'nrnatc (ANI)) a cxptlt'latorLtlLri



qi al AND (sau altd autoritate competenta) din
exportatorul sau importatorul sd nu contactezc

ii':u iirrpo'tatoa''". S.,1..,r'''.,unilir ca

irr rnocl dircct erLltoritatilc clin tara

importatoare pdnd ce AND din lara exportatoare nu a procedat la o abordarc lbrmald.

inbaza Convenfiei de la Rotterdam, pdrtile dcscnrncaz.it Ltna si.tit ttil'ti trtLtltc aLrttlritilti

nalionale, pentru a indeplini luncliile administrativc prerrizittc clc conrrcnlic. A$a-

numitele autoritdli nalionale desemnate (AND) rcprczir-rtii pLttrctclcr cle contact dinlre o
parle qi secretariatul convenliei (asigurat in comLrn clc tJNf:P Si lrAO) si intre

diferitele pdrfi. Autoritdlile nafionale desernnate .ioacd r-ur rol cscnlial in pLttrct'ca irr

aplicare a conventiei $i in disenrinarea inlbrrnaliilor privirrcl conventia la nivcl

nallonal.
in temeiul proiectr-rlui Regularrentului, Autoritatca pLrblicir irt cJtttttct.tir-rl substalrlqclor'

chirnice reprezintd "autoritatea nalionala dcscnttrat.:t" ltctttru Corlvcr-rtria clc la

Rotterdam qi indeplineqte funcliile administrativc prcvizLrtc clc Ilcgulatlrctrt.

Proiectul Regulamentului privind exportul qi importr,rl clc proclusc cltirrricc cilrc

prez\ntd, risc prevede urmdtoarele institulii ca autoritili cotrpctentc desenlnatc la

nivel central responsabile pentru aplicarea prcvcdcri lor accstLt i a :

l. Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regiorralc si Mccliurlui, irr calitatc cic

autoritatea competentS, cu atribulii qi responsabilitirli clc clabot'arc, prollloval'c qi

coordonare a realizdrii politicii unice de stat ;i a cadt'Ltlui trttt'tnativ in dorlrctriutl

managementului integrat al substan{elor chimicc Ei cortstitr-ric purnctLtl cilicial clc

contact pentru tratatele qi acordurile internaliorralc afcrcntc plczentei legi la carc

Rcpublica Moldova este parte. In conformitatc cu at't. lc). lrlirt (4) al Lcgit ?17 2018

privind substanfele chimice, Ministerurl AgricLrltLrt'ii, l)czr"oltarii l{cu.iorltric Sr

Mediului este responsabil pentru irnplerncntarca (lonrrcrttici clc la RottcrcJalrtl $i, in

conformitate cu prevederile art. 7 alin. (l), asigulir inclcplir-rirca li.rnc!iilor' llLrrrclLrlui

oficial de contact pentru aceastd Convenfie
2. in conformitate cu Legea 27112018 privind sr,rbstanfclc chitnice, art. B, etlin

(1) Agenfia Nalior-rald de Reglernentare a Activitatilor Nrtclcat'c, Iladiolosicc si

Chimice, (denun-ritS.Agenlia Nalionald), cstc o aturtot'iti-ttc acltliiristrativir, irrstifLriLir cle

Guvem in subordinea Ministerului Agriculturii, l)czvoltirrii Itcgiotrale si McdiurlLri ,

cu statut de persoana juridic6, responsabila de gcstiolral'ca irrtcgratii a sLtbstantclor'

chimice.
Agenlia NalionalS este autoritatea nalionald descn-rnata pcntrur sat'citrilc adrriuistrativc

legate de irnplerncntarca gi gestionarea Conven!iei dc la Rottcrclatl :

a) constituie ar-rtoritatea naf ionald desctrtratir (ANI)) l)crrLr Lr C'orrt'e irlia clc ia
Rotterdarn privind procedura de consitl!atrint plcallrbil irr e Lrlroqtirll,a clc eaLtz;1,

aplicabil[ anumitor produgi chirnici pcricr-rlo;i qii pcsticidc carc firc obicctLrl

comer{ului interna[ional, la carc Republica Moldovet a aclcrat prin Lcgca llr'. 389-XV

din 25 noiernbrie 2004:
b) perfecteazd, la solicitarea agentulr-ri ccotrott-tic, trotillcari de cxporl al

sr,rbstanfelor chirnice in cazul exportului accstolar clin l{eptrLrlicu VlolcloVa $i crPcdiazit

acesta in adresa AND pentru Conventia dc la Rottcrdarr a pitrlii irrtportatottrc. sltLt itr

adresa autoritdlilor competente ale altor 14ti_ltop_qrtatoat'c qi solicitii, dgrpn trcccsilatc,



eliberarea consimldmintului prealabil de ir,rport a prodr,rselor chirricc pcricr-rloase
gi/sau rdspunsului de imporl in conformitate cu proccdura privirrd inrpoltLrl qi

exporlul produselor chimice periculoase, stabilita dc CLrvcrn;
c) examineazd notificdri de export al substarr{elor chimice parvenite dc la ANI)

pentrr"r Convenlia de la Rotterdarn a pbrlii exportatoarc gi clibcrcazi consirr[irrrinturl
prealabil de import a produsclor chirnice pcliculoasc si/saLr risl"rLrnsLrl clc irnpurL in
conformitate cu procedura privind irlpor-tul qri cxltortLrl prodLrsclor chirnice
periculoase, stabilita de Guvern;

d) elibereazd autoriza{ii pentru irnportul salr cxportrrl sLrbstan!clrtr carc clistrLrg
stratul de ozon, a echipamentelor qi produselor carc corr{in astf-cl clc surbstan{c in baza
Legii nr. 852-XV din 14 fcbruarie 2002 pcntru aprobarca Rcgr-rlarrentului cu lrrivilc
la regirnul comercial Ei reglenrcntarea utilizarii liiclroclrrbrrriiol halogcnuLc ci.lrc
d is trug_ s tratu I 4Lqr.qn.ptg9,q m qi uf!, ] ! a I p r c z c. n t c i i c g i

5. Fundamentarea economico-financiari
Costurile anticipate ale interventiei statr-rlui p.,nt,',, ..iigui'o''.ii irnplcnrr-ntiirii
prevederilor Convenfiei de la Rotterdam privind proccdr,rra de consirnfdmant prcaiabil
in cunoEtinld de cauzd, aplicabila anurnitor produrqi ctrimici pericr-rlosi qi pcsticide
care fac obiectul comer{ului internafional sunt unliloarclc:

. Cheltuieli de administrare a notificarilor dc cxport cLt l'erspcctarca proccclrrrii
PIC (incluse in cheltuielile de functionare a aurtoritdtii pr-rblicc in donrcniul
substanlelor chirn ice).

. Cheltuieli de punere in aplicare (printre accstcai. chcltLricli cjc control vartral).
Se anticipeazd,cd doar foarte puline cornpanii (sau nicir,rr"ra) vor fl afuctate dc ccrintelc
de notificare a exportului substanfelor, in con lir:nritatc cLr procccliiliic clt:

consirnldmAnt prealabil in cunostin!6 de cauz.A (PI(l). ilga cLnn irr lLcpr,rblica Moldova
conform datelor disponibile nu se dcsfb;oard activitirti clc ;rloclurcelc a substantclor'
chirnice periculoase interzise sau supuse Llnor reslriclii scvcrc Ja nrvcl intclnaliclnal gi

care fac obiectul notificdrii in conforrnitatc cLl nrevcdcrilc Conventici dc la
Rotterdam.
Agenlii economici care produc sar-r impoltd.
suporta costurile de etichetare, notificare qi p
precum gi pentru introducerea treptatd a no

In procesul de elaborare a proiectului au lbst rcspcclatc rcgLrlilc proccclLrralc

aplicabile pentru asigurarea transparenfei dccizionalc, prcvirzurLc clc l,cgctr rrr'. 239-
XVI din 13.11.2008 privind transparen{a in proccsLrl clccizional, l,crca r-u'. 100 din
22.12.2017 cu privire la actele non-native gi Ilotararca (luvcrnLrliri r-u'. 610 clin

03.07 .2018 pentru aprobarea Regulamentului (luvclnului. in conforrrilate cu
prevederile Regulamentului (iuvernului aprobat prin IIotllr'irca (luvclnulr.ri nr'. 610

Lrb
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din 03.07.2018. prezentul
r'UlltLllLlr cllJl(rLJ.tt lrllll I l(rL(1l.llU(t \JLlVUllllllt-ll lli, \, lV

iect a fo_st prczcntiit Cancc'lar"ici dc Stat pclll!ru 
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inrcgistrare.
8. Constatirile expertizei anticoruptic
Raporlul de experlizl, antrcorupfie nr. Nr. LIlG20l6452
cdtre Centrul Nalional Anticorupfie a concluzionat cd in
expertizei anticoruptie n-au fost identificafi careva lactori

9. Constatirile expertizei de corpgLpstiql191q
@'t,tn.gulamentului;i-aatiIlspartialfirlalitatca
ceea ce priveqte transpunerea Regulamentulr-ri (l.Jlr) t1r'. 6191201r2.

procesul de definitivare a proiectului, toate obicctiilc arr lirst lLtittc in

fiind revizuite qi ajustate in modul corespunzdtor si instrunrcntclc dc

din 10.04.2020 cf-cctLrat de

nonrcle proicctulr-ri sLr1lus

slu riscLtt'i clc corrrptit'.

Lll'1It'll'lla In
I lltcrior'. in
cor.rsiclclarc,

arrr-iort izalc
( c I auz a de arm o n i z a relll_CLg-lu I d e_ c orl c o t_Q 4n ! 

a),

10. Constatirile expertizei jqrid_ige_ __

Obiecliile Ei propunerile expuse dc c6tre Ministcrtrl .lurstitici la cfcctuat-ca cxpcrtizci
juridice au lbst luate in considerate qi incluse in proicctul I{cgr-rlarlcntulr.ti.

11. Constatlrile altor expertize
Proiectul a fost reavizat de c[tre ministerele qi irrstitutiilc cJe t'csort Ministcrurl

Economiei qi Infrastructurii, Ministerul Irinar-r1clor, Agen!ia Na!ionala petrtt't-t

Siguran{a Alirnentelor, Agenfia pentru Sr-rpravcgherc 'l'chnic6, obicctiilc si

propunerile palvenite au fost luate in calcul, la clcflnitivarca proicctr-tltri.'l'otoclatli in

rezultatul avizdrii repetate a proiectului (scrisoarca nr'. l4-07llc)8-l din 14.05.202())

Ministerul SandtStii, Muncii qi l'}rotecfiei Socialc nu a pt'czctttat avizt-tl in tcrrlcrli
prevdzufi din Hotarirea Guvernului nr. 61012018 pcntlLr apt'obarca I{cgulanrcntttlr.ti

Guvernului, prin unrrare proicctul a fost considclat ca flincl avizat pclzitir,, irlolLrsiv

sub aspectul propunerilor care au fost luate in considclalic la procesul de avizarc.

Analiza Impactului de Regletrentare si proicctul hotirArii (iuvemtrlLri pcrltrLl

aprobarea Regulamentului pr:ivind cxportul si ittipot'tttl clc 1tt'oclLtsc chirrlice

periculoase a flost supus examindrii in cadn-rl gcdinlci ()r'tr;rLrlrri clc lrtct'tt al (lomisiei

de Stat pentru reglemenLarea activitAlii de intrcprinzitor'. carc i'r avut loc la data clc l7
decembri e,2019.
in rezultatul consultdrii cu Grupul de Lucru au fost luatc in considerare propuulerilc

de imbundtdtire a AIR $i de rnodificare a proiectului hotarArii GurvcrnulLri.

Prin urmare, s-au precizaL responsabilitdfilc clc transntii-crc a notilleirrii clc cx;rot'l. s-ri

modificat modalitatea de aprobare a listei prodr-rsclol chinricc pcricttloiisc intcrzisc

sau supuse unor restricfii severe, precum si aLt lbst it-ttt'oclttsc itttclc rlloclificliri cJc'

ordin redacfional pentru asigurarea tt'ansparcnfei actLrlr.ri lcgal.

in acest sens, a fost prec\zat rolul Agenlici Nalionalc (Agcnlia Nalionald clc

Regleurentare a ActivitAlilor Nuclcare, Iladiologicc Ai Chirnicc) in perfcctarca si

transmiterea notificdrilor de export, cliberarca cor-rsinrlirrrrnrrtLrlLri clc inrltorL, 1tt'cctttlt si

rolul agen{ilor econornici de a furniza inlbrmatiilc solicitatc: clc Agcnfia Nalionalii.

Concomitent, s-a propus aprobarea listei prodursclor chirtticc itrtct'zise saLt sLlllLlsc

unor restricfii severe prin hotdrArc dc Guvern, cLl rcclactitrilc clc ligoarc a ploicctLrltri

hotararii Guvernului. Proiectul a lbst sustinut unaniru in cadnrl qcdinlei GlurpLrlui de

lncru.



De asemenea, proiectul Regulamentului a fost prezentat in cadrul a doud Eedinfe
Comitetului de Coordonare al proiectului "Imbunitldlirea cadmlui institulional Ei de

reglementare privind gestionarea substanfelor chimice Ei al deqeurilor de-a lunguL

ciclului lor de viafi in Republica Moldova" organizate de cdtre Ministerui
Agriculturii, Dezvol6rii Regionale qi Mediului, care au avul loc pe data 16.04.2019

Ei 12. r2.20t9.
Noile prevederi ce lin de plasarea pe piafd a produselor chirlice, carc au I'ost

menfionate anterior, au fost abordate in cadrul sesiunilor" de instruire a mediului de

afaceri gi a autoritdlilor de resort, care a avut loc' pc data dc 14-15.11.2019. La
instruiri au participat agenli economici care plaseazd pe piafa/produc produse de

proteclie a plantelor, produse deuz fitosanitar, produse biocide, substanle care distrug
stratul de ozon, detergenli, mase plastice.
Regulamentul a fost consultat A.P. "Camera
Asociatia Businessului European

Ministru Ion PFIRJIJ

de Comerl Americand din Moldova|



Anexă 

la nota informativă la proiectul Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind exportul  şi 

importul de produse  chimice periculoase 

Analiză impactului de reglementare  

asupra proiectului Hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului privind exportul  şi importul de produse  chimice 

periculoase 

Titlul analizei impactului 

(poate conţine titlul propunerii de act 

normativ): 

proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind exportul şi importul de 

produse  chimice periculoase  

Data: 2019 

Autoritatea administrației publice 

(autor): 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Subdiviziunea: Direcția politici de management al deșeurilor și 

substanțelor chimice 

Persoana responsabilă şi datele de 

contact: 

Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluționate:

Spectrul de produse chimice plasate pe piață (exportate/importate) și utilizate în diferite sectoare 

(produse de uz fitosanitar și fertilizanți, produse biocide sau produse chimice industriale) este în 

continuă creștere. Utilizarea acestora este asociată cu unele riscuri pentru sănătate și mediu, datorită 

proprietăților periculoase ale acestora, care trebuie cunoscute de potențialii utilizatori. Unele dintre 

produse chimice, deşi nu au toxicitate acută, se pot acumula în organism și mediu, și astfel cauzează 

probleme peste o perioadă de timp mai îndelungată.  Lipsa informațiilor cu privire la aceste pericole, 

precum și lipsa unor restricții sau interdicții în utilizarea unor produse chimice  sporește semnificativ 

aceste pericole.  

Actualul sistem de import/export a produselor chimice periculoase nu reglementează clar aspectele ce 

țin de informarea privind posibilele riscuri, iar plasarea unor produse chimice periculoase pe piața 

Republicii Moldova  nu este restricționată sau interzisă, în scopul prevenirii poluării mediului şi a 

ocrotirii sănătății umane. 

b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția

problemei, cu justificarea necesității schimbării situației curente şi viitoare, în baza 

dovezilor şi datelor colectate și examinate 

Consumul de substanțe chimice în industrie și dependența societății moderne de substanțele chimice 

pentru practic toate procesele de fabricație fac ca producția acestora să devină unul dintre sectoarele 

majore și cele mai globalizate ale economiei mondiale. Recunoașterea rolului esențial economic al 

substanțelor chimice și contribuția lor la îmbunătățirea nivelului de trai trebuie să fie în egală măsură 

cu recunoașterea potențialelor consecințe. Acestea includ consumul intens de apă și energie al 

industriei chimice, dar și efecte adverse asupra mediului și sănătății umane. Diversitatea și gravitatea 

potențială a acestor pericole determină necesitatea introducerii unui management durabil al 

substanțelor chimice pe tot parcursul ciclului lor de viață. 

Legea nr. 277 din 29.11 2018 privind substanțele chimice va intra în vigoare pe 15 februarie, 2020) 

creează un cadru legal coerent și durabil pentru managementul substanţelor chimice în Moldova pe 

toată durata de viață, și implementează tratatele internaţionale şi principala legislaţie UE privind 

substanţele chimice.  

Legea are drept scop aproximarea treptată a acquis-ului Uniunii Europene (UE) în domeniul 

substanţelor chimice, reglementând toate aspectele ce țin de plasarea pe piață a substanțelor și 

produselor chimice (înregistrare, autorizare, import/export, restricționare și interzicere, comunicarea 



2 

 

 

pericolelor) în scopul protecției sănătății și a mediului, după cum urmează: 

 înregistrarea și autorizarea substanțelor chimice, cu scopul de a îmbunătăți protecția sănătății 

oamenilor și a mediului față de riscurile pe care le prezintă uneori produsele chimice (Art. 

21-28 al legii);  

 clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice periculoase, care asigură 

comunicarea clară a pericolelor pe care le prezintă substanțele chimice către lucrători și 

consumatori, prin clasificarea și etichetarea substanțelor chimice (Art. 12-15 al legii) 

 importul/exportul produselor chimice, care reglementează importul și exportul anumitor 

produse chimice periculoase și impune obligații întreprinderilor care intenționează să 

exporte astfel de produse (Art. 18-19 al legii).  

Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul 

de produse chimice periculoase este elaborat în temeiul articolelor 18 și 19 din Legea nr. 277/2018 

privind substanțele chimice și întru executarea prevederilor Programului național privind 

managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 973/2010, fiind determinată și de necesitatea dezvoltării normelor pentru 

implementarea prevederilor tratatelor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte, 

în particular Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoștință 

de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului 

internațional, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 389/2004 

În conformitate cu Legea nr. 389/2004 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția de la 

Rotterdam, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este desemnat în calitate de 

autoritate națională responsabilă pentru coordonarea realizării prevederilor Convenției de la 

Rotterdam. Astfel, în conformitate cu responsabilitățile ce-i revin prin convenție, Ministerul urmează 

să asigure implementarea cerințelor prevăzute de aceasta cu privire la notificările de export a 

substanțelor chimice incluse în Anexa III la Convenție şi procedura PIC, răspunsurile la notificările de 

export parvenite din partea autorităților naționale desemnate de alte țări şi solicitările de eliberare a 

consimțământului de import, conform prevederilor convenției şi regulilor respective stabilite în alte 

țări.  

În conformitate cu art. 18 al Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice, procedura privind 

importul şi exportul produselor chimice periculoase este prevăzută în Regulamentul privind exportul 

şi importul de produse chimice periculoase, aprobat de Guvern. Prin urmare, elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului reiese din necesitatea de a reglementa exportul și importul acestora în 

conformitate cu prevederile tratatelor internaționale de mediu, în particular Convenției de la 

Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor 

produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, la care Republica 

Moldova este parte la nivel internațional din anul 2005. 

Totodată, necesită a fi menționat că din perspectiva integrării Europene a țării, Acordul de 

asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană (ratificat prin Legea nr. 112 din 02 iulie 

2014), pct. 173 din capitolul 3 prevede apropierea reglementărilor tehnice, standardelor şi a evaluării 

conformității cu cerințele UE,  iar la componenta substanțe chimice este prevăzută transpunerea 

Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 

privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc. Lipsa unei reglementări similare 

privind importul/exportul produselor chimice periculoase și alinierii Republicii Moldova la 

standardele europene va continua să constituie o barieră în accesul companiilor pe piața europeană.  

Elementul esențial al intervenției îl constituie schimbul de informații și comunicarea potențialelor 

riscuri ale utilizării unor produse chimice periculoase de către statul exportator prin intermediul 

notificării de export și asumarea acestor riscuri prin acceptarea importului sau evitarea acestor 

riscuri, prin refuzul importului de către statul importator. Norma legală pentru o astfel de procedură 

este prevăzută în Art. 18 al Legii privind substanțele chimice nr. 277/2018, fiind necesară elaborarea 

mecanismului de reglementare prin intermediului intervenției propuse.  

Capacitatea instituțională a Republicii Moldova de a asigura monitorizarea adecvată a 

importului şi utilizării substanțelor chimice la nivel național este limitată, iar introducerea unor 

proceduri oficiale cu privire la importul substanțelor chimice periculoase pentru mediu şi sănătatea 

umană şi care sunt interzise sau supuse unor restricții severe la nivel internațional va permite ținerea 

unei evidențe a importatorilor şi cantității de substanțe chimice de acest gen importate în țară, 

precum şi va facilita controlul gestionării acestora în momentul în care ele devin deșeuri. 

Totodată, se atestă problema lipsei de informații privind întreg spectrul de produse chimice utilizat 
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la nivel național, deoarece agenții economici nu raportează nici unui organ al administrației publice 

centrale informația dată. Regulamentul dat va crea mecanismul de control și evidență a 

importurilor/exporturilor de produse chimice interzise sau supuse unor restricții severe, care prezintă 

risc pentru mediu şi sănătatea umană, precum şi va facilita controlul gestionării acestora în momentul 

în care ele devin deșeuri. 
 

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei  

În ultimele trei decenii se atestă o creștere vertiginoasă a producției şi comerțului de substanțe chimice 

la nivel global, determinată de consumul sporit al acestora în diverse ramuri ale industriei. Substanțele 

chimice joacă un rol important în societate, fiind folosite în fiecare zi, de la medicamente la mașini şi 

de la materiale de construcții la jucării, iar societate modernă a devenit total dependentă de acestea în 

industrie, agricultură, informatică, etc. În graficul de mai jos este prezentată prognoza vânzărilor de 

substanțe chimice la nivel mondial, care este în creștere.  

   
Fig. 1. Prognoza creșterii vânzărilor de substanțe chimice la nivel mondial, 2017-2030 

 

 
Sursa: GCOII, UNEP 

 

Țările în curs de dezvoltare sau cele în care legislația în domeniul gestionării substanțelor chimice nu 

reglementează toate aspectele de gestiune a substanțelor chimice – de la plasare pe piață până la 

eliminare - sunt cele mai vulnerabile. Importul necontrolat de produse chimice creează premise pentru 

plasarea pe piață a produselor chimice periculoase sau pentru traficul ilicit al acestora. Lipsa unui 

mecanism de control al importului de produse chimice periculoase și de autorizare a importului 

lipsește statul de posibilitatea de a evalua oportunitatea utilizării acestuia sau de a refuza importul, din 

motive că poate afecta sănătatea și mediul.  

 

În cazul Republicii Moldova, importul de produse chimice în anii 2015-2018 este în creștere (fig. 2, 

3, 4), ceea ce denotă necesitatea de a controla mai riguros plasarea acestora pe piață.  

 
Fig. 2. Evoluția importurilor de produse chimice, total, 2015-2018, mii tone  

 

 
Sursa: Serviciul Vamal  
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Fig. 3. Importul de produse chimice pe categorii, mii tone  

 
Sursa: Serviciul Vamal 

 

Mai jos este prezentată evoluția importurilor de insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori 

de germinare și regulatori de creștere pentru plante, dezinfectanți și produse similare, prezentate în 

forme sau ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (codul din 

nomenclatorul vamal - 3808). Aceste produse chimice sunt utilizate preponderent în sectorul agricol 

și sectorul sănătății.  
 

Fig. 4. Importul de insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, biocide, mii tone  

 
Sursa: Serviciul Vamal  

 

Majoritatea produselor de uz fitosanitar aplicate în practica agricolă sunt clasificate ca toxice pentru 

om şi animale. Utilizarea lor are impact asupra sănătății omului și totodată conduce la acumularea 

reziduurilor în produsele alimentare de origine vegetală. Conform datelor Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, în perioada anilor 2011– 2015 au fost înregistrate 707 cazuri de 

intoxicații acute neprofesionale cu pesticide, dintre care 52 (7,4%) persoane au decedat. Pentru 

protecţia sănătăţii  și mediului, este necesar ca producătorii agricoli să respecte recomandările de 

aplicare a pesticidelor și să cunoască despre pericolele pe care le prezintă acestea, informații care 

trebuie comunicate de către agentul economic care le plasează pe piață și trebuie să însoțească 

produsul chimic de la achiziționarea acestuia până la eliminare.   

Dezinfectații (biocidele), utilizate în sectorul sănătății reprezintă un spectru de produse chimice 

indispensabile, însă pe lângă efectele benefice pe care le aduc acestea, există un șir de efecte negative 

asupra sănătății și mediului, multe din ele afectând sistemul nervos, endocrin și cel imunitar, sau 

probleme asupra mediului, atunci cînd acestea devin deșeuri și trebuie eliminate. Lipsa informațiilor 
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privind pericolele și modul de utilizare al acestora creează premize pentru contaminarea personalului 

care le utilizează sau pentru mediul înconjurător, când acestea devin deșeuri.  

Prin urmare, disponibilitatea informațiilor privind potențialele pericolele stă la baza unor decizii 

întemeiate privind plasarea pe piață a acestora sau identificarea unor alternative mai sigure.  

 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție   

Creșterea semnificativă a producției și comerțului cu produse chimice în ultimele trei decenii a generat 

îngrijorări cu privire la posibilele riscuri generate de substanțele chimice și pesticidele periculoase. 

Țările care nu au o infrastructură adecvată pentru a monitoriza importul și utilizarea acestor substanțe 

chimice sunt deosebit de vulnerabile. 

 

Ca răspuns la aceste preocupări, UNEP și FAO au dezvoltat și au promovat programe de schimb de 

informații voluntare la mijlocul anilor 1980. FAO a lansat Codul internațional de conduită privind 

distribuirea și utilizarea pesticidelor în 1985, iar UNEP a stabilit liniile directoare pentru schimbul de 

informații privind substanțele chimice în comerțul internațional în 1987.  

 

În 1989, cele două organizații au introdus împreună consimțământul prealabil în cunoștință de cauză 

(PIC). Împreună, aceste instrumente au contribuit la asigurarea faptului că guvernele aveau 

informațiile necesare pentru a le permite să evalueze riscurile produse de produsele chimice 

periculoase și să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la importurile lor viitoare. 

 

Având în vedere necesitatea controalelor obligatorii, oficialii care au participat la Conferința 

Organizației Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea organizată în 1992 în Brazilia (Summitul 

de la Rio) au adoptat capitolul 19 din Agenda 21, care solicita un instrument obligatoriu din punct de 

vedere juridic privind procedura voluntară PIC. 

 

Ca o mărturie clară a necesității abordării comerțului internațional cu produse chimice periculoase, 

textul Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză 

pentru anumite produse chimice periculoase și pesticide în comerțul internațional a fost adoptat și 

deschis spre semnare la Conferința plenipotențiarilor care a avut loc la Rotterdam la 10 septembrie 

1998, convenția intrând în vigoare la 24 februarie 2004 și a devenit obligatorie din punct de vedere 

juridic pentru părțile sale. 

Republica Moldova a aderat la Convenția de la Rotterdam prin Legea nr. 389-XV din 25.11.2004. 

 

Produsele chimice care fac obiectul Convenției de la Rotterdam sunt pesticidele și produsele chimice 

industriale care au fost interzise sau supuse unor restricții severe de către părți din motive legate de 

sănătate sau de mediu, și care nu sunt exportate pînă când statul importator nu a acceptat importul lor 

prin procedura de notificare de export, urmată de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, după 

ce a luat cunoștință cu informațiile oferite de statul exportator cu privire la pericolele asociate cu 

utilizarea produsului chimic și modalitatea de gestionare a acestor pericole.  

Totodată, prevederile Convenției se aplică doar la statele care au ratificat-o, nefiind acoperit întreg 

spectrul de utilizări ale pesticidelor și produselor chimice industriale (pesticidele pot fi produse 

fitosanitare, produsele biocide, dezinfectanți, insecticide și paraziticide; produsele chimice industriale 

pot fi de uz casnic și profesional), ceea ce îngustează domeniul de aplicare al Convenției.  

 

Pe de altă parte, Regulamentul UE nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 

2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc include o serie de dispoziții 

suplimentare care depășesc cerințele convenției, în scopul asigurării unui nivel mai sporit de protecție 

a sănătății și mediului. Domeniul de aplicare a Regulamentului UE se extinde la toate subcategoriile de 

utilizare, menționate mai sus. Astfel, Anexa Regulamentului UE include mai multe produse chimice, 

care sunt interzise sau supuse unor restricții severe în una din categoriile de utilizare și care ulterior vor 

fi însoțite de informații privind pericolele în vederea luării deciziei de import.  

Domeniul de aplicare al Regulamentului este diferită prin faptul că împarte cele două categorii de 

utilizare prevăzute de convenție (pesticide și produse chimice industriale) în patru subcategorii: 

• Pesticide — împărțite în următoarele subcategorii: 

− pesticide utilizate ca produse fitosanitare (PPP); 
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− alte pesticide, cum ar fi produsele biocide și dezinfectanți, insecticide și paraziticide; 

• Produse chimice industriale – împărțite în următoarele subcategorii: 

− produse chimice destinate folosirii de către specialiști; 

− produse chimice destinate folosirii de către public. 

 

Utilizarea acestor subcategorii implică faptul că mai multe produse chimice vor face obiectul 

notificărilor de export și comunicării pericolelor decât ar fi cazul dacă s-ar respecta numai categoriile 

de utilizare ale Convenției, ceea ce asigură un nivel mai înalt de protecție a sănătății și mediului. 

Totodată, utilizarea subcategoriilor oferă mai multă claritate cu privire la domeniul de utilizare a 

produsului chimic, deoarece același produs chimic poate fi interzis într-o subcategorie (de exemplu în 

calitate de produs fitosanitar), fiind permisă în continuare utilizarea lui în cealaltă subcategorie (produs 

biocid). Indicarea clară a domeniului de utilizare va permite identificarea potențialelor pericole 

asociate de acea utilizare specifică și comunicarea tuturor informațiilor în ceea ce privește utilizarea în 

siguranță a produsului, ceea ce va permite luarea unei decizii informate cu privire la import.   

Totodată, în cadrul actului normativ inițiat, se propune preluarea listei de produse chimice interzise 

sau supuse unor restricții severe (pesticide și produse chimice industriale) din Anexa 

Regulamentului UE nr. 649/2012. Restricționarea sau interzicerea utilizării în anumite categorii a 

acestor produse chimice are la bază un șir de cercetări și testări care să demonstreze periculozitatea 

acestora pentru sănătate și mediu, care deja au fost realizate la nivelul Uniunii Europene și care se 

propun a fi preluate în Republica Moldova, în scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecție a 

sănătății populației și  a mediului, dat fiind faptul că țara nu dispune de capacități pentru a realiza 

aceleași cercetări. 

 

O analiză a Registrului de stat al produselor de uz fitosanitar și fertilizanților permiși spre utilizare 

în Republica Moldova și al Registrului național al produselor biodistructive, urmate de 

comunicarea cu autoritățile relevante (ANSA și ANSP) a relevat doar câteva utilizări ale 

produselor chimice propuse pentru a fi incluse în anexa Regulamentului și a fi respectiv interzise 

sau supuse unor restricții severe în respectiva categorie de utilizare. Totodată, în urma consultărilor 

cu autoritățile competente responsabile de menținerea și actualizarea registrelor, a fost stabilit că în 

procesul de înregistrare a produsului chimic, acestea țin cont de restricțiile utilizării acestui la nivel 

european.  Prin urmare, preluarea restricțiilor și interdicțiilor similare Uniunii Europene, în vederea 

protecției sănătății și mediului, nu va afecta sectoarele vizate, însă va permite evitarea viitoarelor 

utilizări și importuri ale acestora în Republica Moldova.  

Fără adoptarea regulamentului propus și a listei de produse chimice interzise sau supuse unor 

restricții severe, procedura de import/export a produselor chimice cu statele care nu sunt părți ale 

Convenției nu va fi controlată sau importul pentru u utilizare declarată nu ar oferi informații 

suficiente referitoare la domeniul de utilizare concret al produsului chimic. Lipsa informațiilor cu 

privire la utilizarea în siguranță a produsului chimic și potențialele pericole asociate cu utilizarea 

lui, oferite de statul exportator, limitează autoritatea competentă a statului importator (în RM - 

Agenția Națională de Reglementare a Activităţilor Nucleare, Radiologice şi Chimice) în luarea 

unei decizii corecte privind importul produsului chimic sau în momentul în care acesta va fi 

importat fără respectarea cerințelor regulamentului propus, nu vor fi disponibile informații privind 

utilizarea sigură a acestuia. Cerințe similare vor fi aplicabile în cazul exportului din Republica 

Moldova a produselor chimice periculoase. 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carențele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările 

existente care condiționează intervenția statului 

 

În prezent, importul de produse chimice are loc în baza Convenției de la Rotterdam privind 

procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici 

periculoși şi pesticide care fac obiectul comerțului internațional, însă nu este adoptat  un act normativ 

dedicat.  

Legea privind substanțele chimice nr. 277/2018 stabilește cerințe față de importul și exportul 

produselor chimice periculoase, în alineatul (3) fiind stipulat că procedura privind importul şi exportul 

produselor chimice periculoase menţionată este prevăzută în Regulamentul privind exportul şi 

importul de produse chimice periculoase aprobat de Guvern. 

2. Stabilirea obiectivelor 
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a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

 

Scopul de bază al intervenției constă în prevenirea importurilor şi exporturilor nedorite ale produselor 

chimice interzise sau supuse unor restricții severe în unele țări şi care fac obiectul procedurii 

internaționale  de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC), prin oferirea oportunității 

statului importator de a lua o decizie informată cu privire la import. 

Intervenția propusă va avea scop de a promova responsabilitatea comună și cooperarea în domeniul 

transportului internațional de produse chimice care prezintă risc și de a proteja sănătatea umană și 

mediul, punând la dispoziția tuturor părților importatoare și, în plus, a autorităților competente din 

țările care nu sunt părți cu informații cu privire la caracteristicile produselor chimice periculoase și la 

modul de stocare, transport, utilizare și eliminare a acestor substanțe chimice în condiții de siguranță.  

Aplicarea unor măsuri mai riguroase la importul în țară a produselor chimice periculoase şi/sau care 

sunt interzise sau supuse unor restricții severe la nivel internațional va crea premize pentru protecția 

sănătății umane şi a mediului la nivel național. 

Deoarece unul din aspectele cele mai esențiale ale intervenției propuse este comunicarea pericolelor, 

la reglementarea exportului/importului substanțelor chimice periculoase se va ține cont de etichetarea, 

clasificarea şi ambalarea acestora, în conformitate cu Art. 12-15 ale Legii privind substanțele chimice 

nr. 277/2018, în vederea asigurării faptului că produsele chimice importate pe teritoriul țării şi cele 

exportate în alte țări sunt ambalate şi etichetate în așa fel încât să protejeze sănătatea populației şi 

mediul. Clasificarea şi etichetarea constă în asigurarea disponibilității datelor privind denumirea 

substanţei sau produsului, proprietăţile periculoase, denumirea elementelor componente care 

contribuie la clasificarea substanţei, precum şi măsurile de siguranţă pentru utilizare.  

 

Concomitent reglementările propuse vor asigura punerea în aplicare a mecanismului de colectare a 

informației furnizată de exportatori şi importatori cu privire la cantitățile de produse chimice care fac 

obiectul unor schimburi comerciale  internaționale şi reglementate de Regulament, astfel încât 

impactul şi eficacitatea mecanismelor stabilite prin Regulament să poată fi monitorizate şi evaluate. 

De asemenea, furnizarea informației privind caracteristicile substanțelor chimice care urmează a fi 

plasate pe piață va asigura factorii de decizie cu informația necesară pentru evaluarea riscurilor 

substanțelor chimice care prezintă risc şi luarea unor decizii informate cu privire la importurile de 

substanțe chimice.  

 

Proiectul Regulamentului va asigura implementarea efectivă şi respectarea cerințelor relevante din 

Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză 

aplicabilă anumitor substanțe chimice care prezintă risc şi pesticide care fac obiectul comerțului 

internațional (obligațiile căreia a intrat în vigoare pentru Republica Moldova odată cu aderarea ei la 

convenție la 27 ianuarie 2005) şi va crea cadrul legal cu privire la exportul şi importul de produse 

chimice ce prezintă risc, armonizat cu Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc,  

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 201 din 27 iulie 2012. 

 

3. Identificarea opțiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție  

Lipsa intervenției va determina lipsa reglementării importului/exportului de produse chimice în 

Republica Moldova.   

Fără aprobarea listei de produse chimice supuse interzise sau supuse unor restricții severe, în 

Republica Moldova vor putea fi plasate pe piață produse chimice care au fost demonstrate că au efecte 

negative asupra sănătății populației și a mediului, fără ca autoritatea competentă să poată lua o decizie 

în acest sens și restricționa sau condiționa importul acestora.  

În lipsa reglementări, nu va exista un mecanism de evidență a tuturor importurilor/exporturilor de 

produse chimice.  

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea țintesc 

cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluții/drepturi/obligații 

ce se doresc să fie aprobate 

 

Scopul politicii statului în domeniul gestionării substanțelor chimice este reducerea şi eliminarea 
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impactului acestora asupra mediului şi sănătății populației, prin dezvoltarea unui sistem integrat de 

gestionare a substanțelor chimice, eficient din punct de vedere tehnic, economic, social şi ecologic, 

implementării tratatelor internaționale de reglementare a substanțelor chimice la care Republica 

Moldova este parte. 

În această ordine de idei acțiunile/obiectivele statului constau în propunerea de elaborare şi adoptare 

a actului de reglementare ce cuprinde mecanismul de punere în aplicare a Convenției de la 

Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor 

produși chimici periculoși şi pesticide care fac obiectul comerțului internațional și transpunerea 

Regulamentului UE nr. 649/2012.  

Prin proiectul de Regulament propus, statul intenționează să stabilească un cadru normativ eficient 

care ar reglementa în mod detaliat procedurile de import şi export a produselor chimice periculoase 

și onorarea responsabilităților cu privire la comerțul internațional de produse chimice. 

Regulamentul propus se va aplica produselor chimice interzise sau supuse unor restricții severe, 

care includ produse chimice industriale, pesticide şi biocide. Conform Regulamentului, exportul 

unor astfel de produse chimice va fi  condiționat de două tipuri de cerințe: notificarea de export şi 

consimțământul în cunoștință de cauză. Necesită a fi menționat că, în conformitate cu Art. 19, alin 

(2) al Legii 277/2018 (2), consimţămîntul prealabil de import în cunoştinţă de cauză, menţionat la 

alin.(1), se eliberează la solicitarea parvenită de la autoritatea naţională desemnată a părţii 

Convenţiei de la Rotterdam sau altă ţară exportatoare, însoţită de notificarea de export pentru 

substanţa respectivă, şi se expediază în adresa acesteia în formatul stabilit în Regulamentul privind 

exportul şi importul de produse chimice periculoase. 

Totodată, Regulamentul se aplică tuturor produselor chimice exportate în ceea ce privește 

ambalarea şi etichetarea lor, care trebuie să corespundă cerințelor din legislația relevantă. 

Substanțele chimice care se regăsesc în medicamente, materiale radioactive, deșeuri, arme chimice, 

produse alimentare şi aditivi alimentari, furaje, organisme modificate genetic şi produse 

farmaceutice (cu excepția dezinfectanților, insecticidelor şi paraziticidelor) nu se vor încadra în 

domeniul de aplicare al Regulamentului. În plus, regulamentul nu se aplică produselor chimice 

exportate sau importate pentru cercetare sau analiză, cu condiția să fie în cantități în care nu există 

probabilitatea de a afecta sănătatea umană sau mediul și care nu depășesc 10 kg de la fiecare 

exportator în parte către fiecare țară importatoare în parte pe an calendaristic. 

În baza Regulamentului, exportatorii, prin intermediul autorității competente,  vor trebui să își 

notifice intențiile de a exporta anumite produse chimice într-o țară, prin informarea autorității 

naționale desemnate din țara din care va proveni exportul, înainte de efectuarea primului export 

anual, precum şi înainte de primul export din fiecare an calendaristic ulterior. Pe lângă cerința de 

notificare, exportul anumitor produse chimice incluse în Regulamentul va fi condiționat, de 

asemenea, de existenta unui consimțământ în cunoștință de cauză, acordat de autoritatea națională 

desemnată din țara importatoare.  

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost 

luate în considerare 

 

Un astfel de act normativ lipsește, iar necesitatea elaborării acestuia reiese din Legea nr. 

277/2018 privind substanțele chimice  și din Acordul de Asociere între Republica Moldova și 

Uniunea Europeană.  

4. Analiza impacturilor opțiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care 

vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

 

Lipsa cadrului de reglementare în acest domeniu va admite posibilitatea de import haotic al 

produselor chimice, fără a cunoaște care este nivelul lor de periculozitate, condițiile de utilizare, și 

eliminare,  fără posibilitatea de control sau de notificare a statului cu privire la produsele chimice 

care intră pe teritoriul țării și soarta lor, și fără a avea posibilitatea de tragere la răspundere a 

persoanelor responsabile.  

Lipsa unei liste de produse chimice interzise sau supune unor restricții severe în anumite categorii 

de utilizare (produse fitosanitare, produsele biocide, dezinfectanți, insecticide și paraziticide; 

produsele chimice industriale de uz casnic și profesional) va admite plasarea pe piață a acestora 

fără control din partea statului.  

Totodată, va demonstra neîndeplinirea angajamentelor asumate de către Republica Moldova față de 

Uniunea Europeană. 
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b) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

1. Importatorii şi exportatorii de substanțe chimice vor avea la dispoziție o procedură clară de 

realizare a responsabilităților cu privire la comerțul internațional de substanțe chimice.  

2. Protecția sănătății populației de potențialele daune cauzate de utilizarea substanțelor chimice 

care prezintă risc. 

3. Prevenirea poluării mediului cu substanțe chimice care prezintă risc şi/sau sunt interzise sau 

supuse unor restricții severe la nivel internațional și național. 

4. Sporirea nivelului de productivitate a muncii din cauza micșorării îmbolnăvirilor în rândurile 

angajaților cauzate de utilizarea de substanțe chimice ce prezintă risc pentru sănătatea umană.  

5. Micșorarea costurilor de asigurare socială pentru incapacitate de muncă pentru îmbolnăviri 

cauzate de utilizarea de substanțe chimice care prezintă risc. 

6. Asigurarea colectării informației cu privire la cantitățile de produse chimice importate şi 

exportate.  

7. Promovarea responsabilităților şi eforturilor comune de cooperare a țărilor în domeniul 

transportului internațional de produse chimice ce prezintă risc pentru sănătatea umană şi mediu. 

8. Respectarea prevederilor Convenției de la Rotterdam, la care țara este parte.  

9. Existența unei liste de produse chimice interzise sau supuse unor restricții sever, cu specificarea 

subcategoriilor de utilizare.  

10. Contribuție la procesul de armonizare a legislației naționale în conformitate cu prevederile 

legislației UE în domeniul substanțelor chimice. 

 
Costurile anticipate ale intervenției statului sunt  următoarele:  

• Cheltuieli de administrare a notificărilor de export cu respectarea procedurii PIC (incluse în 

cheltuielile de funcționare a autorității publice în domeniul substanțelor chimice). 

• Cheltuieli de punere în aplicare (printre acestea, cheltuieli de control vamal). 

 

 

Se anticipează că doar foarte puține companii (sau niciuna) vor fi afectate de cerințele de notificare a 

exportului substanțelor, în conformitate cu procedurile de consimțământ prealabil în cunoștință de 

cauză (PIC), așa cum în Republica Moldova conform datelor disponibile nu se desfășoară activități de 

producere a substanțelor chimice care prezintă risc interzise sau sever restricționate la nivel 

internațional şi care fac obiectul notificării. 

Agenții economici care produc sau importă produse chimice vor suporta costurile de etichetare, 

notificare şi pregătirea fișelor tehnice de securitate, precum şi pentru introducerea treptată a noilor 

substanțe ca substituenți pentru substanțele interzise. Obligația de clasificare și etichetare a 

produselor chimice periculoase reiese din Legea privind substanțele chimice nr. 277/2017, Art. 12-

15, obiectivul principal al acestor cerințe este identificarea și comunicarea tuturor pericolelor 

asociate de utilizarea produsului chimic, de la producere, depozitare, comercializare, utilizare la 

eliminare. Trebuie menționat faptul că agenții economici, care deja plasează pe piață un spectru pe 

produse chimice periculoase, cum ar fi produse biocide, produse de uz fitosanitar și fertilizanți, deja 

respectă cerințele de clasificare, etichetare și ambalare, care sunt în vigoare la nivel internațional încă 

din anul 2003
1
.  

Funcția de transmitere a notificării de export și solicitare a consimțământului de import îi va reveni 

autorității competente (în RM - Agenția Națională de Reglementare a Activităţilor Nucleare, 

Radiologice şi Chimice), agentul economic va oferi informațiile necesare privind produsele chimice.  

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la 

eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și 

 

                                                           
1   Pentru a unifica diversitatea clasificărilor și etichetărilor propuse de sistemele de reglementare internaționale și naționale, 

Organizația Națiunilor Unite a elaborat și a adoptat în 2003 Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice 

(GHS). GHS este un standard internațional armonizat pentru clasificarea și etichetarea substanțelor chimice și a amestecurilor, și pentru 
comunicarea pericolelor cu ajutorul fișelor cu date de securitate. Este un proces continuu, întrucât GHS clasifică tot mai multe substanțe 

chimice și amestecuri. Sistemul de clasificare se bazează pe 28 de clase de pericol ce cuprind pericole fizice (16 clase), pericole pentru 

sănătate (10 clase) și pericole pentru mediu (2 clase: pericole pentru mediul acvatic și, mai recent, pentru stratul de ozon). 
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prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați 

în acesta 

- Instabilitatea politică și administrativă;  

- Neaprobarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind exportul 

şi importul produselor chimice periculoase, 

- Lipsa mijloacelor financiare pentru implementare. 

 

Agenții economici și autoritatea competentă nu vor suporta costuri esențiale, pe motivul lipsei 

reglementării, însă sunt  posibile cheltuieli pe termen lung în urma efectelor asupra mediului şi 

sănătății umane cauzate de utilizarea unor produse chimice. 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 

întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce 

impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sânt propuse 

măsuri de diminuare a acestor impacturi 

 

Nu va exista impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact are opțiunea 

asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și 

costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

 

 

Elaborarea unui act normativ în domeniul  managementului substanțelor chimice în conformitate 

cu prevederile actelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum Convenția de la 

Rotterdam, va contribui la promovarea responsabilităților şi eforturilor comune de cooperare în 

domeniul transportului internațional de produse chimice ce prezintă risc în vederea protejării 

sănătății  umane şi a mediului de daunele potențiale.  

 

În rezultatul implementării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind exportul 

şi importul substanțelor chimice periculoase, va fi asigurată protecția consumatorului autohton prin 

intermediul cadrului legislativ corespunzător şi prin asigurarea consumatorului cu bunuri şi 

produse din substanțe chimice reglementate conform standardelor internaționale. De asemenea, 

piața internă va fi asigurată cu produse chimice şi prin constrângerea agenților economici de a 

respecta reglementările referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea corespunzătoare a 

substanțelor chimice pentru a asigura sănătatea umană şi mediul înconjurător de daune potențiale.  

 

Prin asigurarea măsurilor de protecție a mediului (aer, sol, ape subterane etc.) în rezultatul utilizării 

corecte din punct de vedere ecologic a produselor chimice ce prezintă risc, starea mediului ambiant 

se va îmbunătăți, iar în consecință şi calitatea vieții populației.  

 

Pe termen lung, de asemenea, se anticipează diminuarea considerabilă a cheltuielilor pentru 

eliminarea/distrugerea substanțelor chimice cu termen expirat, inclusiv celor toxice, care la 

moment  de cele mai dese ori nu sunt luate la evidentă drept deșeuri de către agenții economici şi 

instituțiile relevante. 

 

5. Implementarea şi monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic 

necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sânt necesare   

 

Ca autorități competente desemnate la nivel central responsabile pentru aplicarea prevederilor 

proiectului Regulamentului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în 

calitate de organ central de specialitate al administrației publice, care asigură realizarea politicii 

guvernamentale în domeniul dezvoltării regionale și rurale, planificării spațiale, protecției mediului 

și schimbărilor climatice, resurselor naturale. Totodată, ministerul este coordonator național al 

Convenției  la Rotterdam.  

Autoritățile competente desemnate la nivel local responsabile pentru aplicarea prevederilor 

proiectului Regulamentului sunt: 
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1) Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice 

constituie “autoritate națională desemnată” pentru Convenția de la Rotterdam și îndeplinește 

funcțiile administrative, conform art. 4 din Convenție.   

2) Inspectoratul pentru Protecția Mediului prin subdiviziunile sale teritoriale, care 

implementează politicile statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor 

naturale, exercită controlul și supravegherea de stat, prevenirea și contracararea încălcărilor în 

domeniile de competență, pentru a asigura un nivel înalt de supraveghere și protecție mediului, a 

intereselor publice, siguranța ecologică a statului și altor valori ocrotite de legislație;  

3) Serviciul Vamal, care este organul administrației publice responsabil de implementarea 

politicii vamale şi conduce nemijlocit activitatea vamală în Republica Moldova. 

 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea  

Indicatorii de performanță a Regulamentului determină efectul acestuia asupra eficienței controlului 

și supravegherii importului/exportului de produse chimice. Indicatorii sânt reprezentați de numărul 

de notificări de export/autorizări de import și tranzit,  numărul de acte de control.  

 

În baza Regulamentului propus, exportatorii și importatorii vor furniza informații cu privire la 

cantitățile de produse chimice care fac obiectul unor schimburi comerciale internaționale, astfel 

încât impactul și eficacitatea mecanismelor stabilite prin prezentul regulament să poată fi 

monitorizate și evaluate. 

 

c) Identificați peste cât timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 

performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată opțiunea 

 

Impacturile vor fi resimțite în momentul intrării în vigoare a regulamentului la solicitarea de notificare 

de export sau autorizare de import eliberate de Agenția Națională de Reglementare a Activităților 

Nucleare, Radiologice și Chimice.   

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va organiza seminare și ateliere de lucru de 

explicare a avantajelor măsurilor propuse și a mecanismului de implementare a acesteia.  

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părți (grupuri) interesate în intervenția propusă  

În procesul de consultări s-a ținut cont de cei asupra cărora documentul normativ va avea impact 

precum şi de tehnica de elaborare a actelor legislative şi normative existentă în Republica Moldova. 

Proiectul documentului a fost expediat spre consultare Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării, Centrul de Armonizare a Legislației Europene, Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, Centrului Național Anticorupție și Ministerului Finanțelor. 

Totodată, în prisma probării Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice, a fost relansată 

procedura de consultare a proiectului regulamentului.   

Proiectul hotărârii va fi propus spre consultare şi Grupului de lucru din cadrul Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător. 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părților  

Varianta electronică a proiectului Regulamentului privind transferurile de deșeuri a fost plasată pe 

pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.  

Proiectul a fost remis spre coordonare ministerelor şi altor organe publice cointeresate, menționate 

mai sus, potrivit procedurii regulamentare, propunerile și obiecțiile cărora au fost incluse în tabelul de 

sinteză, fiind examinate și luate în considerare la definitivarea proiectului.   

În ceea ce privește mediul de afaceri, proiectul a fost consultat cu Camera de Comerț Moldo-

Americană și Asociația Businessului European.  

De asemenea, proiectul Regulamentului a fost prezentat în cadrul a două ședințe Comitetului de 

Coordonare al  proiectului ”Îmbunătățirea cadrului instituțional și de reglementare privind gestionarea 

substanțelor chimice și al deșeurilor de-a lungul ciclului lor de viață în Republica Moldova” 

organizate de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului în cadrul IP „Unitate de implementare a 

proiectelor în domeniul mediului” din cadrul Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului, care au avut loc pe data 16.04.2019 și 12.12.2019. Unul din membrii Comitetului de 

Coordonare este reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.  



12 

 

 

Noile prevederi ce țin de plasarea pe piață a produselor chimice, care au fost menționate anterior, au 

fost abordate în cadrul sesiunilor de instruire a mediului de afaceri și a autorităților de resort, care a 

avut loc pe data de 14-15.11.2019, fiind organizate de  Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, cu 

suportul unui expert internațional. La instruiri au participat agenți economici care plasează pe 

piață/produc produse de protecție a plantelor, produse de uz fitosanitar, produse biocide, substanțe 

care distrug stratul de ozon, detergenți, mase plastice.   

 

c) Expuneți succint poziția fiecărei entități consultate față de documentul de analiză a 

impactului şi/sau intervenția propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din 

fiecare grup de interese identificat) 

 

 
Pe parcursul perioadei de consultare, în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului, au parvenit recomandări de la autorități centrale (Cancelaria de Stat, Ministerului Justiției, 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Economiei și Infrastructurii și Ministerul Finanțelor). 

Totodată, Regulamentul a fost revizuit în prisma Legii privind substanțele chimice nr. 277 din 

29.11.2018.  

Anexă 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  

Propusă 

(intervenția) 

Opțiunea 

alterativă 1 

(a nu face 

nimic) 

Opțiunea 

alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 0 0  

povara administrativă 1 0  

fluxurile comerciale și investiționale 0 0  

competitivitatea afacerilor 0 0  

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici 

și mijlocii 

0 0  

concurența pe piață 0 0  

activitatea de inovare și cercetare 2 -2  

veniturile și cheltuielile publice 0 0  

cadrul instituțional al autorităților publice 0 0  

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 0 0  

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor 3 -3  

situația social-economică în anumite regiuni 2 -2  

situația macroeconomică 0 0  

alte aspecte economice - -  

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă 0 0  

nivelul de salarizare 0 0  

condițiile și organizarea muncii 3 -3  

sănătatea și securitatea muncii 3 -3  

formarea profesională 0 0  

inegalitatea și distribuția veniturilor 0 0  

nivelul veniturilor populației 0 0  

nivelul sărăciei 0 0  
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accesul la bunuri și servicii de bază, în special 

pentru persoanele social-vulnerabile 

0 0  

diversitatea culturală și lingvistică 0 0  

partidele politice și organizațiile civice 0 0  

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

3 -3  

modul sănătos de viață al populației 3 -3  

nivelul criminalității și securității publice 2 -2  

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0 0  

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0 0  

accesul și calitatea serviciilor medicale 1 -1  

accesul și calitatea serviciilor publice 

administrative 

0 0  

nivelul și calitatea educației populației 2 -2  

conservarea patrimoniului cultural 0 0  

accesul populației la resurse culturale și 

participarea în manifestații culturale 

0 0  

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

0 0  

Discriminarea 0 0  

alte aspecte sociale - -  

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 

celor care afectează stratul de ozon 

3 -3  

calitatea aerului 3 -3  

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 

inclusiv a apei potabile și de alt gen 

3 -3  

Biodiversitatea 3 -3  

Flora 3 -3  

Fauna 3 -3  

peisajele naturale 0 0  

starea și resursele solului 2 -2  

producerea și reciclarea deșeurilor 3 -3  

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

0 0  

consumul și producția durabilă 3 -3  

intensitatea energetică 0 0  

eficiența și performanța energetică 0 0  

bunăstarea animalelor 2 -2  

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

3 -3  

utilizarea terenurilor 0 0  

alte aspecte de mediu 3 -3  

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, pentru 

fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), 

iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. 

Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea 

impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  
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în comparație cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate 

prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date 

cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b
1
) și, după caz,  b

2
), privind analiza 

impacturilor opțiunilor. 

Anexe 

Proiectul preliminar de act normativ 
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