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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T A R I R E nr.

din
Chisinau

pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compusi 
organic! volatili cauzate de utilizarea de solvent! organic! in anumite vopsele, 

lacuri si in produsele de refinisare a autovehiculelor

Guvemul HOTArA§TE:
Prezenta hotarire transpune Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European si 

a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compusi organici 
volatili cauzate de utilizarea de solventi organici in anumite vopsele si lacuri si in 
produsele de refinisare a vehiculelor si de modificare a Directivei 1999/13/CE, 
publicata in Jumalul Oficial al Comunitatilor Europene L 143 din 30 aprilie 2004, 
asa cum a fost modificata ultima oara prin Regulamentul (UE) 2019/1243 al
Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019.^ . . .

Se aproba Regulamentul privind limitarea emisiilor de compusi organici 
volatili cauzate de utilizarea de solventi organici in anumite vopsele, lacuri si in 

produsele de refinisare a autovehiculelor (se anexeaza).
2. Monitorizarea executarii prezentei hotariri se pune in

Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului.
3. Prezenta hotarire intra in vigoare la expirarea a 12 luni de la data pubhcarn

1.

sarcina Ministerului

in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Metoda analitica pentru produsele care contin compusi organici volatili in 

diluan(i reactivi, prevazuta in Anexa nr. 3 la Regulament, va fi aplicataprezenta unor
dupa ce va fi adoptata si publicata pe teritoriul Republici Moldova.

Ion CHICUPrim-ministru

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii, dezvoltarii regionale 

§i mediului Ion PERJU
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Aprobat
prin Hotarirea Guvemului

dinnr.

REGULAMENTUL
privind limitarea emisiilor de compusi organic! volatili cauzate de utilizarea 
de solvent! organic! in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a

autovehiculelor

I. DISPOZIJII GENERALE

1. Regulamentul privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili 
cauzate de utilizarea de solvent! organici in anumite vopsele, lacuri si in 

produsele de refinisare a autovehiculelor (in continuare - Regulament) are 

ca obiectiv limitarea continutului total de compusi organici volatili in 

anumite vopsele, lacuri §i produse de refinisare a autovehiculelor in 

vederea prevenirii sau reducerii poluarii aerului produse prin contribujia 

compusilor organici volatili la formarea ozonului troposferic.
2. Prezentul Regulament stabileste valorile limita maxime al continutul de 

compusi organici volatili in anumite vopsele, lacuri §i produsele de 

refinisare a autovehiculelor, pentru a realiza obiectivul prevazut la pet. 1.
3. Prevederile prezentului Regulament se aplica produselor stabilite in Anexa 

nr. 1, destinate pentru plasare pe piata in stare de produs finit.
4. In sensul prezentului Regulament, se definesc urmatoarele nopum: 
acoperitor - orice amestec, inclusiv toti solventii organici si amestecurile care 
contin solvent! organici necesari pentru o aplicare corespunzatoare a acestuia, 
utilizat pentru a obtine o pelicula cu efect decorativ, protector sau alt efect 
functional pe o suprafata;
acoperitoripe baza de apd (MA) - acoperitorii a caror viscozitate se ajusteaza 

cu ajutorul apei;
acoperitori pe baza de solvent (MS) - acoperitorii a caror viscozitate se 
ajusteaza cu ajutorul solventilor organici;
compus organic - orice compus care contine cel putin elementul carbon si 
unul sau mai multe dintre elementele urmatoare: hidrogen, oxigen, sulf, 
fosfor, siliciu, azot sau un halogen, cu exceptia oxizilor de carbon §i a 
carbonatilor si bicarbonatilor anorganici;
compus organic volatil (COV) - orice compus organic care are o temperatura 
initiala de fierbere mai mica sau egala cu 250°C masurata la o presiune 

standard de 101,3 kPa;
confinut de COV - reprezinta masa de compusi organici volatili, exprimata in 
g/1, in formularea produsului gata de utilizare. Masa compusilor organici 
volatili dintr-un anumit produs care reactioneaza chimic in timpul uscarii, 
pentru a face parte din stratul acoperitor, nu sunt inclusi in continutul de 

COV;



peliculd - inseamna un strat continuu obtinut in urma aplicarii unuia sau a mai 
multor straturi pe un suport;
solvent organic - orice COV utilizat separat sau in combinatie cu alti agenti, 
pentru a dizolva sau dilua materii prime, produse sau de^euri, sau utilizat ca 
agent de curatare pentru a dizolva impuritati, sau ca mediu de dispersie, ca 
regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficiala, plastifiant 
conservant.

II. CERINTE PRIVIND CONTINUTUL DE COV IN VOPSELE, 
LACURI §1 IN PRODUSELE DE REFINISARE A 

AUTOVEHICULELOR
5. Se admite plasarea pe pia^a a lacurilor, vopselelor si produselor de 

refinisare a autovehiculelor prevazute in Anexa nr. 1, numai daca acestea 
respecta valorile limita maxime pentru continutul COV, stabilite in Anexa 

nr. 2, precum §i prevederile Capitolul III.
6. Determinarea conformitatii continutului de COV din produsele prevazute 

la Anexa nr. 1 cu valorile limita maxime stabilite in Anexa nr. 2 se 
efectueaza prin metodele analitice prevazute in Anexa nr. 3.

7. Pentru lacuri, vopsele si produsele de refinisare a ■ 
prevazute in Anexa nr. 1, la care trebuie adaugati solvent! sau alti compusi

contin solvent!, astfel incit produsul sa poata fi utilizat, valorile limita 
din Anexa nr. 2 se aplica continutului de COV al produsului gata pentru

sau

autovehiculelor

care

utilizare.
8. In cazul produselor in stare gata pentru utilizare care intra sub incident

respecta prevederile §i cerintele acestuia,
limitata.

prezentului Regulament §i care 
plasarea lor pe piata nu este interzisa, restrictionata sau

III. CERINTE PRIVIND ETICHETAREA PRODUSELOR STABILITE
IN ANEXA NR. 1

9. La etichetarea produselor stabilite in Anexa nr. 1 trebuie sa se respecte 
prevederile Legii nr. 105/2003 privind protectia consumatorilor, precum §i
mentiunile specifice prevazute la pet. 10.

10. Vopselele, lacurile §i produsele de refinisare a autovehiculelor stabilite in 
Anexa nr. 1, la plasare pe piata sunt insotite de o eticheta, care indica:

1) subcategoria produsului si valorile limita relevante pentru COV in 

g/1, astfel cum sunt mentionate in Anexa nr. 2;
2) continutul maxim de COV in g/1 al produsului gata pentru utilizare,.
3) datele de contact ale producatorului sau fumizorului responsabil 

pentru introducerea pe piafa a produselor stabilite in Anexa nr. 1.
1 l.Informatiile specificate la pet. 10 trebuie sa fie vizibile, lizibile in mod clar 

si rezistente la stergere.
12.La etapa de plasare pe piata a produselor, stabilite in Anexa nr. 1, 

informatiile specificate la pet. 10 trebuie sa figureze pe etichetele aplicate 

pe ambalajul acestora, precum si pe documentele de insofire.
13.Se interzice plasarea pe piata si comercializarea lacurilor, vopselelor si 

produselor de refinisare a autovehiculelor stabilite in Anexa nr. 1 in lipsa 

informatiilor specificate la pet. 10.



IV. OBLIGATIUNILE SUBIECTILOR CARE PLASEAZA PE PIATA 
PRODUSELE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 1

14.0peratorii care plaseaza pe piata lacuri, vopsele si produse de refinisare a 
autovehiculelor stabilite in Anexa nr. 1 au urmatoarele obligatiuni:

sa respecte valorile limita maxime de COV pentru vopsele, lacuri 
si produsele de refinisare a autovehiculelor, fabricate sau importate, 
justificate prin buletine de analiza efectuate prin metode conform Anexei 
nr. 3 de catre un laborator de incercari acreditat in conditiile Legii nr. 
235/2011 privind activitatile de acreditare si de evaluare a conformitatii;

2) sa detina fisa tehnica a produsului;
3) sa detina documente de executie din care rezulta precizari 

referitoare la continutul de COV dovedite prin buletine de analiza;
4) sa prezinte, la solicitare Inspectoratului pentru Protectia Mediului, 

documentele referitoare la operatiunile de import si/sau listele de fumizori 
ale produsului plasat pe piata;

5) sa asigure, la solicitarea Inspectoratului pentru Protectia Mediului, 
prezentarea produsului plasat pe piata pentru prelevarea probei §i 
controlul continutului de COV;

in cazul inregistrarii depa§irii valorilor limita maxime de COV, sa 

intreprinda masuri necesare pentru intreruperea activita^ii de productie 

si/sau sa retraga de pe piata produsele care

1)

6)

respecta prevederilenu
prezentului Regulament;

15.La plasarea pe piata a produselor prevazute in Anexa nr. 1 operatorii respecta 

prevederile Legii nr. 277/2018 privind substantele chimice si ale actelor 

normative aprobate in temeiul acesteia, prevederile Legii nr.7/2016 privind
ce priveste comercializarea produselorsupravegherea pie^ei in 

nealimentare precum si a Legii nr. 105/2003 privind protectia consumatorilor.
ceea

V. CONTROLUL §1 SUPRAVEGHEREA PIETII

16. Inspectoratul pentru Protectia Mediului - autoritate competenta de
a pietii responsabila pentru controlul respectarii

prevederilor prezentului Regulament.
17.Supravegherea pietei §i controlul produselor stabilite in Anexa nr. 1 se 

efectueaza in conformitate cu legislatia privind supravegherea pietei.
18.Inspectoratul pentru Protectia Mediului intocmeste Lista operatorilor care 

plaseaza pe piata lacuri, vopsele si produse de refinisare a autovehiculelor
1. in vederea exercitarii controlului privind

supravegherea

stabilite in Anexa nr. _ w .
implementare prezentului Regulament §i o plaseaza pe pagina web oficiala
a institutiei pentru accesul liber.

19.Inspectoratul pentru Protectia Mediului verifica, in cadrul controalelor 
planificate sau inopinate, respectarea prevederilor prezentului Regulament 
in baza Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activitatii de 
intreprinzator, al Legii nr. 277/2018 privind substantele chimice precum si 
al Legii nr.7/2016 privind supravegherea pietei in ceea ce priveste



comercializarea produselor nealimentare.
20.1nspectoratul pentru Protectia Mediului conlucreaza cu organele 

responsabile de controlul in domeniul supravegherii pietei prmnd 
produsele nealimentare cu Agenda Nationala pentru Sanatate Publica in 

vederea realizarii controalelor comune.
21.Inspectoratul pentru Protectia Mediului sesizeaza Agenda Nationala pentru 

Publica referitor la produsele specificate in prezentul
cadrul controalelor privind

Sanatate
Regulament, neconforme depistate in
corespunderea produselor plasate pe piafa. . ...

22.Inspectorate pentru Protectia Mediului, Agentia de Mediu si Agenda
Sanatate Publica informeaza publicul in legatura cu risculNationala pentru 

prezentat de catre produsele neconforme plasate pe piata.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul privind limitarea 
emisiilor de compusi 
volatili 
solvent!
vopsele, lacuri si in produsele de 
refinisare a autovehiculelor

Lista vopselelor, lacurilor $i produselor de refinisare a autovehiculelor

In sensul prezentului Regulament vopselele §i lacurile reprezinta acele produse, enumerate 
in subcategoriile de mai jos, cu exceptia aerosolilor, care se aplica in straturi cladirilor, 
omamentelor $i armaturilor acestora, precum §i structurilor asociate in scop decorativ, 
functional §i de protectie

Subcategoria 1.: ............................ ...
1) acoperitori pentru pereti interiori §i plafoane - acoperitorii destinati aplicarn pe peretn
interior! §i pe plafoane cu un grad de luciu mai mic sau egal cu valoarea de 25 la 60 ,

2) acoperitori lucio$i pentru pereti interiori §i plafoane- acoperitori destinati^ aplicarii pe 
peretii interiori §i plafoane cu un grad de luciu mai mare decit valoarea 25 la 60 ,

3) acoperitori pentru peretii exteriori din substrat mineral - acoperitori destinati pentru 

aplicarea pe peretii exteriori de zidarie, caramida sau stuc;

4) vopsele de interior/exterior pentru fmisare $i placare pe lemn, metal sau plastic- 
acoperitorii destinati decorarii §i protectiei in scopul producerii unei pehcule opace. Acesti 
acoperitori sunt destinati substraturilor de metal, lemn sau plastic. Aceasta subcategorie 

include acoperitorii de baza §i intermediari,

5) lacuri si impregnanti protectori ?i decorativi de fmisare pentru intenor/extenor- 
acoperiri destinate decorarii, care produc pelicule transparente ?i semitransparente pentru 
decorarea si protectia lemnului, metalului sau plasticului. Aceasta subcategorie include 51 
lacurile opace pentru lemn. Lacurile opace pentru lemn reprezinta acoperitori care produc 
pelicula opaca pentru decorarea §i protectia lemnului impotnva detenorarn sub actiunea 
intemperiilor, a?a cum este definita in standardul SM EN 927-1:2013, in cadrul categonei
semistabile;

6) impregnanfi protectori f decorativi care nu produc pelicula- lacuri colorate care, in 
confonnitate cu standardul SM EN 927-1:2013, au o grosime mai mica de 5 pm. 
Determinarea grosimii peliculei se realizeaza pnn metoda de incercare prevazuta in
standardul SM EN ISO 2808:2020.

7) grunduri - acoperitori cu proprietaii de etansare ?i/sau proprietati de protecpe destinate 

pentru folosirea pe lemn, pereti sau plafoane;

8) grunduri de impregnare - acoperitori destinate pentru a stabiliza particulele Delegate 

ale substratului sau pentru a conferi proprietati hidrofobe §i/sau pentru a proteja lemnu 

impotriva mucegaiurilor;

organici 
cauzate de utilizarea de

in anumiteorganici
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9) acoperitori monocomponenfi cu funcfie speciala - acoperitori monocomponenti bazati pe 
produse peliculogene. Acestia sunt destinati pentru aplicari care necesita un material 
monocomponent special, cum ar fi grundul si straturile finale de vopsea pentru materiale 
plastice, stratul de baza pentru substraturi feroase, stratul de baza pentru metale reactive 
cum sunt zincul si aluminiul, finisarile anticorozive, acoperitori pentru pardoseli, inclusiv 
pentru pardoseli din lemn si ciment, acoperitori pentru graffiti, acoperitori de mcetinire a 
flacarii §i acoperitori utilizati in conformitate cu standardele de igiena pentru industria 
alimentara sau in serviciile de sanatate;

10) acoperitori bicomponen\i cu functie speciala - acoperitori cu aceeasi folosire ca §i 
acoperitorii monocomponenti cu functie speciala, dar cu un al doilea component (de 
exemplu, amine terfiare) adaugat inainte de aplicare;

11) acoperitori multicolori - acoperitori destinati pentru a da efect bicolor sau multicolor 
sau in doua tonuri, direct din prima aplicare;

12) acoperitori cu efect decorativ - acoperitori destinafi sa dea efecte estetice speciale 
asupra substraturilor special preparate, prevopsite sau straturilor de baza si tratate ulterior cu 
diverse instrumente in perioada de uscare.

In sensul prezentului Regulament, produsele de refinisare a autovehiculelor reprezinta 
produsele enumerate in subcategoriile de mai jos, care se utilizeaza pentru acoperirea 
suprafefelor autovehiculelor rutiere

Subcategoria 2. :
1) produse pentru pregdtirea §i curatorea suprafe^elor - produse destinate pentru 
indepartarea acoperitorilor vechi §i a ruginei, prin mijloace mecanice sau chimice, sau 
pentru a pregati suprafata pentru acoperitorii noi:

a) produsele pentru pregatire includ produsele de curatare a pistolului (un produs 
destinat pentru curatarea pistoalelor pentru pulverizat si a altor echipamente), 
decapantii pentru vopsele si degresantii (inclusiv antistaticele utilizate pentru masele 
plastice) §i produsele de indepartare a siliconului;

b) agentii de precuratare- produsele de curatare destinate pentru a inlatura contaminarea 
suprafetei in timpul pregatirii §i inainte de aplicarea materialelor de acoperire;

2) chit/mastic - compusi cu densitate mare destinati pentru acoperirea imperfectiunilor 
adinci de pe suprafafa, inainte de aplicarea grundului de suprafata;

3) grund - orice acoperitor care este destinat pentru a fi aplicat pe metal, pe finisarile 
existente pentru a asigura protecfie impotriva coroziunii, inainte de aplicarea grundului de 
suprafafa:

a) grund de suprafafd - acoperitor destinat aplicarii imediat inainte de aplicarea 
stratului de acoperire superior, pentru a conferi rezistenta la coroziune, pentru a 
asigura aderenta stratului de acoperire superior, precum § i pentru a asigura o 
finisare uniforma a suprafetei, prin acoperirea imperfecfiunilor minore ale acesteia;

b) grund pentru metale de uz general - acoperitorii destinati aplicarii ca grunduri, cum 
ar fi promotorii de aderenta, etansantii, grundurile pentru suprafata, vopselele
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intermediare, grundurile pentru mase plastice, grundurile cu aplicare ud-pe-ud, 
grundurile care nu necesita slefuire si grundurile pentru pulverizat;

c) grund reactiv cu acid fosforic - acoperitori care con^in cel pupn 0,5% din greutate 
acid fosforic, destinate aplicarii direct pe suprafaja metalului pentru a-i conferi 
aderenfa §i rezistenta la coroziune; acoperitori folositi ca grunduri sudabile; §i solutii 
mordante pentru suprafete galvanizate si de zinc;

4) strat de acoperire superior!email - orice acoperitor pigmental, destinat aplicarii in unul 
sau mai multe straturi, pentru a asigura luciul si durabilitatea dorite. Acesta include toate 
produsele din gama, cum ar fi straturile de baza si lacurile transparente:

a) stratul de bazd/emailuri de baza - acoperitori pigmentati destinati sa asigure culoare 
§i orice alt efect optic dorit, dar nu §i luciu sau rezistenta suprafetei acoperite;

b) lac transparent - un acoperitor transparent destinat sa asigure luciu §i rezistenta 
finala a suprafetei de acoperire;

5) flnisaje speciale - acoperitori destinati aplicarii ca straturi de acoperire/emailuri care 
confera proprietaji speciale, cum ar fi efecte metalice sau sidefate, intr-un singur strat 
monostrat, acoperitori transparent sau colorati de inalta performanta (lac transparent 
rezistent la zgiriere pe baza de polimeri fluorurati), straturi/emailuri de baza reflectorizante, 
finisari texturate (de exemplu cu efect „lovitura de ciocan”) produse de acoperire 
antiderapante, acoperiri de etansare sub caroserie, acoperiri rezistente la socuri repetate, 
finisari interioare si aerosoli.
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Anexa nr. 2
la Regulamentul privind limitarea 

emisiilor de 
volatili cauzate de utilizarea de 

solvent!
vopsele, lacuri si in produsele de 
refinisare a autovehiculelor

VALORI L1MITA MAXIME PENTRU CONJINUTUL DE COV PENTRU VOPSELE SI LACURI

compu^i organici

in anumiteorganici

A.

Valoarea 
limita maxima 
COV [g/lll'l

Tipul
produsului

Subcategoria produsului

30MAAcoperitori pentru perep interiori si plafoane (luciu <25 
la 60°)

Acoperitori lucio§i pentru perep interior! §i plafoane 
(luciu > 25 la 60°)

Acoperitori pentru pereti exteriori, din substrat mineral

a
30MS

100MAb
100MS
40MAc
430MS
130MAVopsele de interior/exterior pentru finisare §i placare pe 

lemn, metal sau plastic

Lacuri $i impregnanp protectori §i decorativi de finisare 
pentru interior/exterior

Impregnanp protectori §i decorativi care nu produc 
pelicula

d
300MS
130MAe
400MS
130MAf
700MS
30MAGrundurig
350MS
30MAGrunduri de impregnareh
750MS
140MAAcoperitori monocomponenp cu functie specialai
500MS
140MAAcoperitori bicomponenp cu funcfie specialaJ
500MS
100MAAcoperitori multicolorik
100MS
200MAAcoperitori cu efect decorativ1
200MS
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B.VALORI LIMITA MAXIME PENTRU CONTINUTUL DE COV PENTRU PRODUSELE DE
REFINISARE A AUTOVEHICULELOR

Valoarea
limita

maxima
cov g/m

AcoperitoriSubcategoria
produsului

850Prod us pentru pregatirePregatire §i curatarea
200Agent de precuratare
250Toate tipurileChitb
540Grund de suprafa{a §i grund pentru metale de uz 

general ___________
Grund reactiv cu acid fosforic

Grundc

780

420Toate tipurileStrat de acoperire superior 

Finisari speciale
d

840Toate tipurilee

(1) g/1 produs gata pentru utilizare;
(2) g/1 produs gata pentru utilizare. Cu exceptia subcategoriei (a), este necesar sa se scada conpnutul de apa al produsului 
gata pentru utilizare.



1

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind limitarea
emisiilor de 
volatili cauzate de utilizarea de 

solvent! organic! in 
vopsele, lacuri si in produsele de 
refinisare a autovehiculelor

compusi organici

anumite

lorile-limita ale continutului deMetode analitice pentru determinarea conformitatii cu va

continut de COY mai mic decat 15% din masa in• Metoda permisa pentru produse 
absen|a diluanplor reactivi:

cu un

Test
Anul public&riiUnitatea de masuraParametrul Metoda

2016SM EN ISO 11890-g/1Continutul de COV
2

i mare sau egal cu 15% din masa• Metode permise pentru produse cu un continut de COV mat 
in absent diluanlilor reactivi:

Test
Anul publicaniUnitatea de masura MetodaParametrul

2013SM EN ISO 11890-g/1Continutul de COV 1
2016SMEN ISO 11890-g/1Continutul de COV 2

. Metoda permisa pentru produse care contin COV in prezenta unor diluanp reactivi:

Test
Anul publicariiUnitatea de masura MetodaParametrul

2020SMASTM D2369g/1Continutul de COV



NOTA INFORMATIVA 
la proiectul hotararii Guvernului

pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compusi 
organic! volatili cauzate de utilizarea de solventi organic! in anumite 

vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a autovehiculelor
. »

1. Denumirea autorului, §i, dupS caz, a participanfilor la eiaborarea proiectului

Proiectul hotararii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de
compu§i organici volatili cauzate de utilizarea de solventi organici in anumite vopsele, lacuri §i in 
produsele de refinisare a autovehiculelor a fost elaborat de catre Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltarii Regionale $i Mediului. _________________________________ ______________ __

2. Conditiile ce au impus eiaborarea proiectului de act normativ ?i finalitatile acestuia______
Proiectul hotararii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de
compusi organici volatili cauzate de utilizarea de solventi organici in anumite vopsele, lacuri §i in 
produsele de refinisare a autovehiculelor este elaborat in conformitate cu prevederile art. 87 lit. 
(b) §i (0 din capitolul 16 ’’Mediul inconjurator” §i art. 92 din capitolul 17 ’’Politici climatice”, 
titlul IV, din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, §i Uniunea Europeana 
?i Comunitatea Europeana a Energiei Atomice §i statele membre ale acestora, pe de alta parte, 
ratificat prin Legea nr. 112/2014 §i a Planului national de acjiuni pentru implementarea Acordului 
de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeana in perioada 2017-2019 (Hotarirea 
Guvernului nr. 1472/2016) §i Hotarirea Guvernului nr. 636/2019 cu privire la aprobarea Planului
de actiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023.
Este de mentionat ca Legea nr. 1515/1993 privind proteclia mediului inconjurator garanteaza 
fiecarui cetatean dreptul la un mediu sanatos §i obliga Guvernul sa intreprinda masuri pentru 
diminuarea poluarii atmosferei cu substanle nocive, printre care 
Actualmente, cadrul normativ existent nefiind armonizat cu aquis-ul comunitar, nu stabile§te 

specificatii tehnice pentru limitarea emisiilor de compu§i organici volatili. Urmare

§i compu§ii organici volatili.

careva
utilizarii produselor de uz casnic §i nu numai, precum vopsele, lacuri, produse de curalare, 
dezinfectare si degresare, sprayuri aerosol, cosmetice, produse de refinisare a suprafelelor, 
confin solvenfi organici, sunt eliminati compu§ii organici volatili. Aceste emisii actioneaza 
negativ asupra sanatapi umane, dar §i asupra ecosistemelor §i a mediului inconjurator in 
ansamblu. !n conformitate cu datele din rapoartele statistice ale Biroului National de Statistics, 
din informapa disponibila cu privire la dinamica producerii vopselelor §i lacurilor in Republica 
Moldova, cit §i volumul importurilor din afara farii, se observa o cre§tere a cererii anuale de 
astfel de produse, care necesita introducerea unor reglementari in acest domeniu. Totodata, este 
necesara verificarea cantitapi de COY in aceste produse pentru a putea prognoza emisiile acestor 
substanfe in atmosfera §i impactul lor asupra mediului §i sanatapi populapei. La fel, este necesara 
informarea consumatorului despre cantitatea de emisii de COV evaporate in urma utilizarii 

pselelor, lacurilor §i produselor de refinisare a vehiculelor pe baza de solvent organic.
Emisiile de COV contribuie semnificativ la poluarea aerului, in special in zonele urbane. COV 
contribuie la formarea ozonului troposferic - un oxidant fotochimic, care in concentrape ridicata, 
poate dauna sanatatii umane, vegetapei §i materialelor, intrucat unele emisii de COV dm vopsele 

<p lacuri sunt clasificate drept toxice, cancerigene sau teratogene.
Conform Strategiei „Sanatate 2020” elaborata de catre Organizapa mondiala a Sanatapi (OMS),

determinat major al sanatapi, multe tulburari ale sanatapi

care

vo

pericolele mediului ambiant sunt 
fund legate de mediul poluat. Dintre acestea, cele mai importante sunt poluarea aerului ?i
impactul schimbarilor climatice.
Dat fund faptul ca emisiile de COV contribuie la formarea de

un

noxe in atmosfera, iar acidifierea



este un fenomen transfrontalier care necesita solutii atat la nivel regional, cat §i national §i local, 
Republica Moldova fiind parte a Convenfiei asupra poluarii atmosferice transfrontaliere pe 
distante lungi (H. P. nr. 399/1995) are obligatia de a intreprinde masuri pentru reducerea emisiilor 
acestui poluant.
Necesitatea asigurarii protecpei eficiente a populafiei impotriva riscurilor pe care le prezinta 
poluarea atmosferica este una stringenta §i impune intreprinderea masurilor determinante de 
limitare a emisiilor de COY. Implementarea cerintelor conforme celor europene va permite 
reducerea emisiilor de COY §i in consecinja reducerea concentrajiilor de poluanti in aer, 
asigurandu-se protectia mediului inconjurator §i a sanatafii populatiei.

3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislajiei nafionale cu legisla|:ia Uniunii Europene

Elaborarea proiectului national rezulta din angajamentele de transpunere asumate de Republica 
Moldova in conformitate cu prevederile Anexei XI „ Mediul inconjurator” din Acordul de 
Asociere RM-UE (termenii de implementare: 2018-2024). Proiectul transpune Directiva 
2004/42/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea 
emisiilor de compu§i organic! volatili cauzate de utilizarea de solvenji organici in anumite vopsele 
§i lacuri §i in produsele de refinisare a vehiculelor §i de modificare a Directivei 1999/13/CE. 
Directiva a fost in totalitate transpusa in Regulament, cu unele ajustari conform legislate! 
Republicii Moldova §i completari cu caracter nafional. Este elaborat Tabelul de concordanja la 
proiectul sus-menjionat.

4. Principalele prevederi ale proiectului §i evidenfierea elementelor noi

Proiectul hotararii de Guvem este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2018 cu 
privire la actele normative. Regulamentul are ca obiectiv limitarea conjinutului total de compu§i 
organici volatili in anumite vopsele, lacuri §i in produsele de refinisare a suprafejelor 
autovehiculelor in vederea prevenirii sau reducerii poluarii atmosferice. Acesta stabile§te 
specificatiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri §i produse de refinisare a autovehiculelor 
prevazute in Anexa I.
Totodata Regulamentul stabile§te §i obligativitatea de etichetare a produselor plasate pe piata, cu 
indicarea: a) subcategoriei produsului §i valorii limita relevante de COY, masurate in g/1; b) 
continutul maxim de COY, in g/1, al produsului in starea gata pentru utilizare. Prevederile se 
aplica produselor stabilite in Anexa nr. 1, destinate pentru introducerea pe pia|a in stare de produs 
gata pentru utilizare.
Din punct de vedere structural, proiectul hotararii de Guvem se constituie din clauza de emitere, 
dispozijii generale (cap. I), cerinte privind conjinutul de compu^i organici volatili in vopsele, 
lacuri §i produse de refinisare a autovehiculelor (cap. II), cerinfe privind etichetarea produselor 
stabilite in Anexa nr. 1 (cap. Ill), obligapunile subiectilor care plaseaza pe piafa produsele 
prevazute in Anexa nr. 1 (cap. IV), controlul §i supravegherea pietii (cap. V).
In scopul facilitarii procesului de punere in aplicare a prevederilor Regulamentului, proiectul 
include in calitate de anexe: Lista de vopsele, lacuri §i produse de refinisare a suprafejelor 
autovehiculelor (Anexa I), Valori limita maxime pentru continutul de COY pentru vopsele §i 
lacuri §i produse de refinisare a autovehiculelor (Anexa II), Metode analitice pentru determinarea 

conformitapi cu valorile-limita ale de COY (Anexa III). 
5. Fundamentarea economico-financiara

Implementare prevederilor Regulamentului nu necesita cheltuieli din bugetul de stat.



6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

In urma aprobarii hotararii Guvemului pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea 
emisiilor de compu§i organic! volatili cauzate de utilizarea de solvenfi organic! in anumite 
vopsele, lacuri §i in produsele de refinisare a autovehiculelor, MADRM urmeaza sa transmits 
propuneri de modificare a Codului Contraventional, pentru a putea fi aplicate amenzi privind 
nerespectarea prevederilor Regulamentului.
7. Avizarea §i consultarea publica a proiectului

Transparenta decizionala a fost asigurata prin plasarea proiectului hotararii Guvemului pentru 
aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compu§i organic! volatili (COY) cauzate 
de utilizarea de solvent! organici in anumite vopsele, lacuri §i produse de refinisare a 
autovehiculelor pe pagina web oficiala a Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i 
Mediului, rubrica “Transparenta decizionala” §i pe pagina: www.particip.gov.md.

8. Constatarile expertize! anticoruppe

Proiectul actului normativ a fost supus expertize! anticomptie de catre Centrul National 
Anticoruptie (aviz nr 06/2-7482 din 25.11.2020). Prin urmare s-a constatat ca in normele 
proiectului supus expertize! n-au fost identificati careva factor! sau riscuri de coruptie.__________
9. Constat&rile expertize! de compatibilitate

Proiectul actului normativ a fost supus expertize! de compatibilitate de catre Centrul de 
Armonizare a legislatiei (avizul nr.31/02-4-10316 din 13 noiembrie 2020). Ca urmare a analizei 
proiectului, acesta §i-a atins finalitatea propusa, asigurind transpunerea prevederilor Directivei 
2004/42/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea 
emisiilor de compu§i organici volatili cauzate de utilizarea de solvent! organici in anumite vopsele 
§i lacuri §i in produsele de refinisare a vehiculelor §i de modificare a Directivei 1999/13/CE a§a 
cum a fost modificata ultima oara prin Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European 
§i al Consiliului din 20 iunie 2019. Obiectiile au fost acceptate §i incorporate in textul proiectului 
national in procesul de definitivare a acestuia cit $i in Tabelul de Concordanta cu actul UE.
10. Constatarile expertize! juridice

Proiectul de act normativ a fost supus expertizei juridice de catre Ministerul Justice! (avizul 
nr.04/8864 din 13.11.2020). Obiectiile au fost acceptate ?i incluse in proiectul Regulamentului.
11. Constatarile altor expertize

Proiectul Regulamentului a fost avizat pozitiv de catre Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru 
Reglementarea activitatii de intreprinzator prin scrs. nr. 38-02-8590 din 21.09.2020.
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