




Anexa tir. 1 la Ordinul 
wx-JM d i n ^ 2016 

Planul de acţiuni pentru implementarea Anexei XVI a Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. 

Nr. 
d/o 

Obiectiv Actul 
national 

Autoritatea 
responsabilă 

Cheltuieli de 
implementare 

Indicatori de performanţă Statutul de 
realizare 

pentru 
realizare 

Autoritatea 
responsabilă 

Cheltuieli de 
implementare 

R
ea

liz
at

 

Pl
an

ifi
ca

t 

1.0 Armonizarea Legislaţiei naţionale 
1.1 Directiva 2014/35/UE 

referitoare la punerea la 
dispoziţie pe piaţă a 
echipamentelor electrice 
destinate utilizării în cadrul 
unor anumite limite de 
tensiune (LVD) 

Hotărâre de 
Guvern nr. 808 
din 07.10.2014 
privind 
aprobarea 
Planului 
National de 

Ministerul 
Economiei:Direcţia 
Dezvoltarea 
Infrastructurii 
Calităţii 
(DDIC 

Nu necesită 
finanţare din 
buget 

Hotărîrea Guvernului nr. 745 din 26.10.2015 

20
15

 

20
15

 

1.2 Directiva 2014/29/UE 
referitoare la punerea la 
dispoziţie pe piaţă a 
recipientelor simple sub 
presiune, Directiva 
2009/105/CE abrogată din 
20 aprilie 2016 

Acţiuni pentru 
implementarea 
Acordului de 
Asociere 
Republica 
Moldova-UE 
în perioada 

Ministerul 
Economiei:Direcţia 
supravegherea 
pieţei şi securitate 
industrială (DSPSI) 

Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 12.06.2015 

20
15

 

20
15

 

1.3 Directiva 2014/30/UE cu 
privire la compatibilitatea 
electromagnetică (EMC) 

2014-2016 Ministerul 
Economiei: DDIC, 
Ministerul 
Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor 

Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 29.10.2015, 
Ordinul Min.Econ nr. 168 din 11.08.2016 

20
15

 

20
15

 

1.4 Directiva 2014/32/UE cu 
privire la punerea la 
dispoziţie pe piaţă a 
mijloacelor de măsurare 
(MID) 

Ministerul 
Economiei 
DDIC 

Hotărîrea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015, 

20
15

 

20
15

 



1.4.1 Directivei K0/I8I/CEE a 
Consiliului privind 
apmpimNi legislaţiilor 
statelor membre referitor la 
unilitţile de măsură 

1.5 Directiva 2009/48/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 iunie 
2009 privind siguranţa 
jucăriilor 

1.6 Directiva 2014/33/UE 
referitoare la ascensoare şi 
componentele de siguranţă 
pentru ascensoare 

1.7 Directiva 2014/31/UE 
referitoare la punerea la 
dispoziţie pe piaţă a 
aparatelor de cântărit cu 
funcţionare neautomată 
(NAWI) 

1.8 Directiva 2009/142/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 30 noiembrie 
2009 referitoare la aparatele 
consumatoare de 
combustibili găzoşi 

1.9 Directiva 2014/68/UE 
referitoare la punerea la 
dispoziţie pe piaţă a 
echipamentelor sub presiune 
(PE) 

1.10 Regulamentul 
305/2011/CE privind 
comercializarea produselor 
pentru construcţii (CPR), cu 
abrogarea Directivei 
89/106/CE (CPD). 

Ministerul 
Economiei 
DDIC 

Ministerul 
Economiei 
DDIC, Ministerul 
Sănătăţii 

Ministerul 
Economiei 
DDIC 

Ministerul 
Economiei 
DDIC 

Ministerul 
Economiei 

Ministerul 
Economiei 
DSPSI 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor 

Hotărîrea Guvernului nr. 909 din 05.11.2014 

o CN O CN 

Hotărârea Guvernului nr. 808 din 29.10.2015 
ir> io 
O CN o CN 

Hotărîrea Guvernului nr. 8 din 20.01.2016 
D̂ i—t O (N o <N 

Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 08.04.2014 

MO 
CN CN 

Hotărîrea Guvernului (HG) aprobată 

VO 
CN CN 

HG aprobată 
r-- r-
o CN O <N 

Legea cu privire la Codul Urbanismului şi 
Construcţiilor adoptată 

VI ţ—1 IO 
CN CN 



1.11 Directiva 89/686/CE 
privind echipamentul 
individual de protecţie 
(PPE) 

Ministerul 
Afacerilor de 
Interne 

1.12 Directiva 2000/9/CE 
referitoare la instalaţii de 
transport pe cablu pentru 
persoane 

Ministerul 
Economiei:DSPSI 

1.13 Directiva 2014/34/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 
2014 privind armonizarea 
legislaţiilor statelor membre 
referitoare la echipamentele 
şi sistemele de protecţie 
destinate utilizării în 
atmosfere potenţial 
explozive 

Ministerul 
Afacerilor Interne 

1.14 Directiva 2014/28/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 
2014 privind armonizarea 
legislaţiei statelor membre 
referitoare la punerea la 
dispoziţie pe piaţă şi 
controlul explozivilor de uz 
civil 

Ministerul 
Afacerilor Interne 

1.15 Decizia Comisiei 
2004/388/CE din 15 aprilie 
2004 privind un transfer 
intracomunitar de 
explozibili 

MAI 

HG privind aprobarea reglementării tehnice 
Echipament individual de protecţie aprobata pe 2 
august 2016 

>o >n 
o <N O <N 

Hotărîrea Guvernului nr. 744 din 22.10.2015 
>o .-H O <N O <N 

HG privind aprobarea reglementărilor tehnice 
Echipamentele şi sistemele de protecţie destinate 
utilizării în medii potenţial explozive aprobată pe 
data de 7 septembrie 2016 

Ô T-H O <N O <N 

HG privind aprobarea reglementării tehnice Cerinţe 
esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi 
condiţiile pentru introducerea lor pe piaţă aprobată 
pe 23 august 2016. 

VO l/l 
O O-l O <N 



1.16 Directiv» 2008/43/CE a 
Comisiei clin 4 aprilie 2008 
de instituire, în temeiul 
Directivei 93/15/CEE, a 
unui sistem de identificare şi 
trasabilitate a explozivilor 
de uz civil 

MAI 

1.17 Directiva 2006/42/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 mai 2006 
privind echipamentele 
tehnice şi de modificare a 
Directivei 95/16/CE 

ME 

1.18 Directiva 93/42/CE privind 
dispozitivele medicale 
Directiva 90/385/CE 
privind dispozitivele 
medicale implantabile active 
Directiva 98/79/CE privind 
dispozitivele medicale 
pentru diagnosticul in vitro 

Ministerul Sănătăţii 

1.19 Directiva 92/42/CE privind 
cazanele de apă caldă 

Ministerul 
Economiei 

1.20 Directiva 2014/53/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 16 aprilie 
2014 privind armonizarea 
legislaţiei statelor membre 
referitoare la punerea la 
dispoziţie pe piaţă a 
echipamentelor radio 

Ministerul 
Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor 

1.21 Directiva 2013/53/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 noiembrie 
2013 privind ambarcaţiunile 
de agrement şi 
motovehiculele nautice 

Ministerul 
Economiei 

1.22 Directiva 2013/29/EC 
privind introducerea pe piaţă 
a articolelor pirotehnice 

Ministerul 
Afacerilor Interne 

HG privind aprobarea reglementării tehnice 
Instituirea unui sistem de identificare şi trasabilitate 
a explozivilor de uz civil aprobată pe data de 7 
septembrie 2016. 

20
17

 

20
17

 

HG Guvernului nr.130 din 21 februarie 2014 

V-l «o 
o CS o (N 

Legea (nouă) cu privire la dispozitivele medicale 
adoptată, 

Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 05.06.2014, 
Hotărîrea Guvernului nr. 410 din 04.06.2014, 
Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 10.06.2014 

R
ea

liz
at

 p
ar

ţia
l, 

20
14

 

20
15

 

HG aprobată 

20
17

 

Amendamente la Legea nr. 241 din 15.11.2007 
aprobate, 
Modificări la HG 1274/2007 aprobate 

20
18

 

HG aprobată 

20
18

 

Amendamente la Legea nr. 143 din 17.07.2014 

20
17

 



Directive bazate pe principiile Noiii abordări sau ale Abordării globale, dar care nu impun marcajul CE 
1.23 Directiva 94/62/CE privind 

ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje 

Ministerul Mediului Legea cu privire la deşeuri, adoptată 

20
16

 

20
15

 

1.24 Directiva 1999/36/CE 
privind echipamentele sub 
presiune transportabile 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

HG aprobată 

20
16

 

Produse cosmetice 
1.25 Regulamentul 

1223/2009/CE privind 
produsele cosmetice 

Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare, 

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind produsele 
cosmetice a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 
18 martie 2016, nepublicată 

20
15

 

20
15

 

1.26 (1) Directiva 80/1335/CE 
referitoare la metodele de 
analiză necesare pentru 
verificarea compoziţiei 
produselor cosmetice 

Ministerul 
Economiei 

1.27 (2) Directiva 82/434/CE 
referitoare la metodele de 
analiză necesare pentru 
verificarea compoziţiei 
produselor cosmetice 

1.28 (3) Directiva 83/514/CE 
referitoare la metodele de 
analiză necesare pentru 
verificarea compoziţiei 
produselor cosmetice 

1.29 (4) Directiva 85/490/CE 
referitoare la metodele de 
analiză necesare pentru 
verificarea compoziţiei 
produselor cosmetice 

1.30 (5) Directiva 93/73/CE 
referitoare la metodele de 
analiză necesare pentru 
verificarea compoziţiei 
produselor cosmetice 



1.31 (6) Directiva 95/32/CE 
referitoare la metodele de 
analiză necesare pentru 
verificarea compoziţiei 
produselor cosmetice 

1.32 (7) Directiva 96/45/CE 
referitoare la metodele de 
analiză necesare pentru 
verificarea compoziţiei 
produselor cosmetice 

Construcţia autovehiculelor 
Autovehicule şi remorci pentru acestea 
Omologare de tip 

1.33 Directiva 2007/46/CE de 
stabilire a unui cadru pentru 
omologarea autovehiculelor 
şi remorcilor acestora 
precum şi a sistemelor, 
componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate 
vehiculelor respective 
(Directivă-cadru) 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată, 20

16
 

Cerin e tehnice armonizate 
1.34 Regulamentul 78/2009/CE 

privind omologarea de tip a 
autovehiculelor în ceea ce 
priveşte protecţia pietonilor 
şi a altor utilizatori 
vulnerabili ai drumurilor 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată 20

17
 

1.35 Regulamentul 79/2009/CE 
privind omologarea de tip a 
autovehiculelor pe bază de 
hidrogen. 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată, 20

17
 



1.36 Regulamentul 
595/2009/CE privind 
omologarea de tip a 
autovehiculelor şi a 
motoarelor cu privire la 
emisiile provenite de la 
vehicule grele şi accesul la 
informaţii privind repararea 
şi întreţinerea vehiculelor. 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată, 

1.37 Regulamentul 
692/2008/CE privind 
omologarea de tip a 
autovehiculelor cu privire la 
emisiile provenite de la 
vehicule uşoare pentru 
pasageri şi accesul la 
informaţii privind repararea 
şi întreţinerea vehiculelor 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată, 20

18
 

1.38 Regulamentul 
661/2009/CE privind 
cerinţele de omologare de 
tip pentru siguranţa generală 
a autovehiculelor, a 
remorcilor acestora, precum 
şi a sistemelor, 
componentelor şi a unităţilor 
tehnice separate la care sunt 
destinate. 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată, 20

18
 

1.39 Regulamentul 
715/2007/CE privind 
omologarea de tip a 
autovehiculelor cu privire la 
emisiile provenite de la 
vehicule uşoare pentru 
pasageri şi de la vehiculele 
uşoare comerciale şi privind 
accesul la informaţiile 
referitoare la repararea şi 
întreţinerea vehiculelor. 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată, 20

18
 



1.40 Directiva 2005/64/CE 
privind omologarea 
autovehiculelor în ceea ce 
priveşte posibilităţile de 
reutilizare,. reciclare şi 
recuperare a acestora. 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată, 20

18
 

1.41 Directiva 2006/40/CE 
privind aparatele mobile de 
aer condiţionat pentru 
autovehicule. 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată, 20

15
 

Autovehicule cu două sau trei roţi 
Omologare tip/ Cerinţe tehnice armonizate 

1.42 Regulamentul (UE) 
168/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 15 ianuarie 2013 privind 
omologarea şi 
supravegherea pieţei pentru 
vehiculele cu două sau trei 
roţi şi pentru cvadricicluri 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Legea nr. 131 din 07.06.2007 modificată; 
HG aprobată 20

17
 

Tractoare agricole sau forestiere 
Omologare tip/Cerinţe tehnice armonizate 

1.43 Regulamentul 
167/2013/EC privind 
omologarea şi 
supravegherea pieţei pentru 
vehiculele agricole şi 
forestiere 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 

Lege adoptată; 
HG aprobată 20

17
 

1.44 Directiva 2008/2/CE cu 
privire la câmpul vizual şi la 
ştergătoarele de parbriz ale 
tractoarelor agricole sau 
forestiere pe roţi 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 

HG aprobată 

20
16

 

Produse Chimice 
REACH şi implementarea REACH 



1.45 Regulamentul CE 
1907/2006/CE privind 
înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea 
substanţelor chimice 
(REACH), de înfiinţare a 
Agenţiei Europene pentru 
Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 
1999/45/CE şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 
1488/94 al Comisiei, 
precum şi a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului şi 
a Directivelor 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE şi 
2000/21/CE ale Comisiei 

Ministerul Mediului Legea cu privire la substanţe chimice aprobată şi 
publicată în MO 20

18
 

Produse chimice periculoase 
1.46 Regulamentul Consiliului 

440/2008 din 30 mai 2008 
de stabilire a metodelor de 
testare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor 
chimice (REACH) 

Ministerul Mediului HG aprobată 

20
18

 

1.47 Regulamentul (UE) 
649/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 4 iulie 2012 privind 
exportul şi importul de 
produse chimice care 
prezintă risc 

Ministerul Mediului Lege privind substanţele chimice adoptată; 
HG aprobată 20

17
 



1.48 Directiva 2012/18/UE 
privind controlul pericolelor 
de accidente majore care 
implică substanţe 
periculoase, de modificare şi 
ulterior de abrogare a 
Directivei 96/82/CE a 
Consiliului 

Ministerul Mediului Legea privind controlul asupra riscului de accidente 
majore care implică substanţe periculoase adoptată; 
HG aprobată 20

18
 

1.49 Directiva 2011/65/CE 
privind restricţiile de 
utilizare a anumitor 
substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi 
electronice. 

Ministerul Mediului Lege privind substanţele chimice adoptată; 
HG aprobată 20

14
 

1.50 Directiva 2002/96/CE 
privind deşeurile de 
echipamente electrice şi 
electronice. 

Ministerul Mediului Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind deşeurile de echipamentei 
electrice şi electronice (DEEE). aprobată 

vo r—I o <N 

1.51 Directiva 2006/66/CE 
privind bateriile şi 
acumulatorii şi deşeurile de 
baterii şi acumulatori şi de 
abrogare a directivei 
91/157/CE. 

Ministerul Mediului Hotărîrea de Guvern cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind bateriile şi acumulatoarele, 
precum şi deşeurile acestora aprobată. 20

16
 

1.52 Directiva 96/59/CE privind 
eliminarea bifenililor şi 
trifenililor policloruraţi 
(PCB/PCT). 

Ministerul Mediului Hotărîrirea Guvernului nr.81 din 2 februarie 2009 
în vederea eliminării bifenililor policloruraţi şi a 
terfenililor policloruraţi (PCB/TPC)-modificată 

o <N 

1.53 Regulamentul 850/2004 
privind poluanţii organici 
persistenţi şi de amendare a 
directivei 79/117/RC. 

Ministerul Mediului Legea cu privire la deşeuri aprobată; 
Lege cu privire la substanţele chimice adoptată; 
HG aprobată 

20
16

 

Clasificare, ambalare şi etichetare 



1.54 Regulamentul CE 
1272/2008 privind 
clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi a 
amestecurilor, de modificare 
şi de abrogare a Directivelor 
67/548/CEE şi 1999/45/CE, 
precum şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr 
1907/2006. 

Ministerul Mediului Lege privind substanţele chimice adoptată; 
HG aprobată 20

18
 

Detergenţi 
1.55 Regulamentul CE 

648/2004 privind detergenţii 
şi de abrogare a directivei 
73/404/CE privind 
aproximarea legislaţiei 
statelor membre în domeniul 
detergenţilor 

Ministerul Mediului Lege privind substanţele chimice adoptată; 
HG aprobată 20

17
 

îngrăşăminte 
1.56 Regulamentul 

2003/2003/CE privind 
îngrăşămintele 

Ministerul Mediului 1)Legea nr. 119 din 22 aprilie 2004 cu privire la 
produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi. 
2) Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 26 aprilie 2012 

20
13

 

20
13

-2
01

4 

Precursorii drogurilor 
1.57 Regulamentul 

273/2004/CE privind 
precursorii drogurilor şi de 
brogare a directivei 
92/109/CE privind controlul 
şi supravegherea 
substanţelor utilizate 
frecvent la fabricarea ilicită 
de stupefiante sau substanţe 
psihotrope 

Ministerul Sănătăţii Legea nr. 193 din 28 iulie 2016 pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative. 20

16
 

20
15

 

Buna practică de laborator 
Aplicarea principiilor şi verificarea testelor efectuate asupra substanţelor chimice, inspecţia şi verificarea Bunei Practici de Laborator 



1.58 Directiva 2004/10/CE 
privind armonizarea actelor 
cu putere de lege şi actelor 
administrative referitoare la 
aplicarea principiilor bunei 
practici de laborator şi 
verificarea aplicării acestora 
la testele efectuate asupra 
substanţelor chimice. 

Ministerul Mediului Legea privind substanţele chimice adoptată; 
HG aprobată 20

16
 

1.59 Directiva 2004/9/CE 
privind inspecţia şi 
verificarea bunei practici de 
laborator 

Ministerul Mediului Legea privind substanţele chimice adoptată; 
HG aprobată 20

16
 

PRODUSE FARMACEUTICE 
Medicamente de uz uman 

1.60 Directiva 89/105/CE 
privind transparenţa 
măsurilor care 
reglementează stabilirea 
preţurilor medicamentelor 
de uz uman şi includerea 
acestora în domeniul de 
aplicare al sistemelor 
naţionale de asigurări de 
sănătate. 

Ministerul Sănătăţii Lege cu privire la medicamente adoptată 

20
16

 

1.61 Directiva 2001/83/CE de 
instituire a unui Cod 
comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman. 

Ministerul Sănătăţii 

Lege cu privire la medicamente adoptată 

20
16

 

Produse medicamentoase veterinare 
1.62 Directiva 2001/82/CE de 

instituire a unui Cod 
comunitar cu privire la 
produsele medicamentoase 
veterinare. 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare, Agenţia 
Naţională pentru 
Siguranţa 
Alimentelor 

Modificarea Legii nr. 221 din 22.07.2016 adoptată 

20
16

 



1.63 Directiva 2006/130/CE de 
punere în aplicare a 
Directivei 2001/82/CE în 
ceea ce priveşte stabilirea 
criteriilor privind derogarea 
de la cerinţa unei prescripţii 
veterinare pentru anumite 
produse medicamentoase 
veterinare destinate 
animalelor de la care se 
obţin produse 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare, Agenţia 
Naţională pentru 
Siguranţa 
Alimentelor 

Modificarea Legii nr. 221 din 22.07.2016 adoptată 

20
16

 

Diverse 
1.64 Regulamentul 

528/2012/CE privind 
punerea la dispoziţie pe 
piaţă şi utilizarea produselor 
biocide. 

Ministrul Mediului Legea privind substanţele chimice adoptată; 
HG aprobată 20

16
 

1.65 Directiva 2001/18/CE 
privind diseminarea 
deliberată în mediu a 
organismelor modificate 
genetic şi de abrogare a 
Directivei 90/220/CE 

Ministerul Mediului Lege cu adoptată 

20
15

 

1.66 Directiva 2009/35/CE 
privind materiile colorante 
care pot fi adăugate în 
produsele medicamentoase. 

Ministerul Sănătăţii Hotărîrea Guvernului nr. 581 din 10 mai 2016 

20
16

 

20
15

 

1.67 Directiva 2009/41/CE 
privind utilizarea în condiţii 
de izolare a 
microorganismelor 
modificate genetic 

Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Mediului 

HG aprobată 

20
15

 



1.68 Regulamentul 540/95/CE 
de stabilire a procedurilor de 
comunicare a reacţiilor 
adverse neaşteptate 
suspectate care nu sunt 
grave, care apar fie în 
Comunitate, fie într-o ţară 
terţă, la produsele 
medicamentoase de uz uman 
sau veterinar autorizate în 
conformitate cu dispoziţiile 
din Regulamentul CE nr. 
2309/93/CE 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare, Agenţia 
Naţională pentru 
Siguranţa 
Alimentelor 

Legea 221/2007 (art. 3712„Farmacovigilenţa") 

20
15

 

20
15

 

1.69 Regulamentul 1662/95/CE 
de stabilire a anumitor 
dispoziţii de punere în 
aplicare a procedurilor 
comunitare de elaborare a 
deciziei cu privire la 
autorizaţiile de 
comercializare a produselor 
de uz uman sau veterinar. 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare, Agenţia 
Naţională pentru 
Siguranţa 
Alimentelor 

Amendamente la Legea 221/2007 adoptate 

20
18

 

1.70 Regulamentul 2141/96/CE 
privind examinarea unei 
cereri de transfer a unei 
autorizaţii de introducere pe 
piaţă a unui medicament 
care intră în domeniul de 
aplicare al Regulamentului 
Nr. 2309/93/EC. 

Ministerul Sănătăţii Legea cu privire la medicamente adoptată 

20
15

 

1.71 Regulamentul 
469/2009/CE al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 6 mai 2009 
privind certificatul 
suplimentar de protecţie 
pentru medicamente. 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare, Agenţia 
Naţională pentru 
Siguranţa 
Alimentelor 

Lege pentru modificarea unor acte legislative 
adoptată (Legea 221/2007, Lege cu privire la 
medicamente) 

20
18

 



2.0 Planul de acţiuni pentru 2016 - Ordinul intern nr. 185 din decembrie 2015 
(Directivele sunt enumerate mai sus în secţiunea "legislaţia naţională armonizată") 

Transpunerea Regulamentului 765/2008/CE privind cerinţele de acreditare şi supraveghere a pieţei (şi de abrogare a directivei 339/93/CE) 
Nr. 
d/o 

Obiectiv Referinţa Autoritatea 
responsabilă 

Cheltuieli de 
implementare 

Indicatori de performanţă Statutul de 
realizare 

R
ea

liz
at

 

Pl
an

ifi
ca

t 

2.1 Elaborarea şi promovarea 
proiectului de lege privind 
amendarea şi completarea 
Legii nr.235 din 1 decembrie 
2011 cu privire la activităţile 
de acreditare şi evaluare a 
conformităţii 

Hotărâre de 
Guvern nr. 808 
din 07.10.2014 

Ministerul 
Economiei:DDIC 

Legea nr. 9 din 26.02.2016 pentru modificare şi 
completarea unor acte legislative 20

16
 

20
15

 

2.2 Elaborarea şi promovarea 
Legii metrologiei 

Ministerul 
Economiei :DDIC 

Legea nr.19 din 04.03.2016 metrologiei 

20
15

 

20
15

 

2.3 Elaborarea şi promovarea 
proiectului de lege privind 
supravegherea pieţei 

Ministerul 
Economiei:DSPSI 

Legea nr. 7 din 26.02.2016 privind supravegherea 
pieţei în ceea ce priveşte comercializarea 
produselor nealimentare 20

15
 

20
15

 

2.3.1 Decizia 768/2008/CE 
privind un cadru comun 
pentru comercializarea 
produselor şi de abrogare a 
Deciziei 93/465/CEE a 
Consiliului 

Ministerul Economiei Ordinul Ministerului Economiei nr. 63 din 
14.04.2016, Ordinul Ministerului Economiei nr. 
119 din 2016 

20
16

 

2.3.2 Directiva 85/374/CE de 
apropiere a actelor cu putere 
de lege şi a actelor 
administrative ale statelor 
membre cu privire la 
răspunderea pentru 
produsele cu defect 

Ministerul Economiei Legea nr. 184 din 11.07.2012 adoptată 

20
12

 

20
12

 



2.3.3 Directiva 2001/95/CE 
privind siguranţa generală a 
produselor 

Ministerul Economiei Legea nr. 231 din 10.12.2015 şi Legea nr.422-XVI 
din 22.12.2006 20

16
 

20
14

 

2.4 Consolidarea capacităţilor 
instituţionale ale Centrul 
naţional de acreditare 
MOLDAC, pentru a semna 
Acordul de recunoaştere 
mutuală EA MLA 

Hotărîrea 
Guvernului nr. 
808 din 
07.10.2014 

Centrul Naţional de 
Acreditare 
(MOLDAC) 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse, conform 
legislaţiei în 

Numărul de documente MOLDAC (politici, 
criterii, reguli şi proceduri) armonizate cu 
documentele EA şi implementarea standardelor de 
acreditare relevante 

20
17

 

2.5 Proiectul Twinning Light 
"Suport pentru Centrul 
Naţional de Acreditare 
MOLDAC" 

Strategia 
sectorială de 
cheltuieli sau 
infrastructura 
calităţii şi 

MOLDAC vigoare. Numărul evaluatorilor instruiţi. Nr. de instruiri, 
campanii & ateliere de lucru. 20

16
 

2.6 Centrul Naţional de 
Acreditare evaluat de EA 

protecţia con 
sumatorilor 
pentu perioada 
2016-2018 

MOLDAC Decizia EA privind autoevaluarea. 

20
17

 

2.7 Acreditarea laboratoarelor 
de etalonare privitor la: 
• greutate 
• lungime 
• umiditate 

Matricea de 
Politici a 
Acordului 
financiar 
aprobat prin 
Hotărârea de 

Institutul Naţional de 
Metrologie (INM) 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse, conform 
legislaţiei în 

Certificatele de acreditare valabile 

20
15

 

2.8 Acreditarea laboratoarelor 
de etalonare privitor la: 
• Presiune 
• Capacitate electrică 
• Fluxul fizico-chimic 

Guvern nr. 922 
din 12.11.2014 

INM vigoare 

20
16

 

2.9 Acreditarea laboratoarelor 
de etalonare privitor la: 
•Volum 
•Radiaţia ionizată 

INM 

20
17

 



2.10 Acreditarea laboratoarelor 
de etalonare privitor la: 
•greutăţi mici (greutăţi, 
aparate de măsurare 
automate) 
•măsurări geometrice (site, 
micrometre, şubler) 
•mărimi termale 
(termometre de sticlă, 
termometre digitale, carcase 
de termostat) 

Centrul de Metrologie 
Aplicată şi Certificare 
(CMAC) 

Bugetul 
instituţiei 

Certificatele de acreditare valabile 

20
15

 

2.11 Acreditarea laboratoarelor 
de etalonare privitor la: 
•mărimi de putere şi duritate 
(prese) 
•domen iul fizico-chimic 
(alcoolmetre, 
spectrofotometre, 
densimetre) 

CMAC 

Bugetul 
instituţiei 

Certificatele de acreditare valabile 

20
17

 

2.12 Crearea/echiparea 
laboratoarelor de testare 
pentru a implementa 
regulamentele tehnice care 
transpun directivele 
europene specificate în 
Anexa XVI a DCFTA 

Ministerul Economiei Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare. 

Nr. de laboratoare echipate, Nr. de metode 
acoperite, Nr. de echipamente achiziţionate. 20

17
 

2.13 Acreditarea şi recunoaşterea 
organelor de evaluare a 
conformităţii pentru a 
implementa regulamentele 
tehnice care transpun 
directivele europene 
specificate în Anexa XVI a 
DCFTA 

Ministerul Economiei, 
MOLDAC 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare. 

Certificate de acreditare valabile. 
Ordinul ME de recunoaştere. 20

17
 

2.14 Acreditarea organelor de 
inspecţie din cadrul CTSIC 
în vederea implementării 
Directivei 2014/33/UE 
privind ascensoarele şi 
componentele de siguranţă 
pentru ascensoare 

Matricea de 
Politici a 
Acordului 
financiar din 
Hotărârea de 
Guvern nr. 922 
din 
12.11.2014. 

Ministerul Economiei, 
Centrul Tehnice de 
Securitate Industrială 
şi Certificare 

Resursele 
proprii ale 
CTSIC 

Organul de inspecţie acreditat conform 
standardelor EN 20

17
 



2.15 Elaborarea şi promovarea 
Legii cu privire la 
standardizarea naţională, 
armonizată cu Regulamentul 
(UE) nr. 1025/2012 privind 
standardizarea europeană 

Hotărîrea 
Guvernului nr. 
808 din 
07.10.2014 

DDIC Nu necesită 
surse financiare 
din bugetul de 
stat 

Actul normativ aprobat 

20
15

 

20
16

 

2.16 Consolidarea capacităţilor 
Institutului Naţional de 
Standardizare pentru a se 
conforma cu criteriile de 
membru ale CEN şi 
CENELEC 

Hotărîrea 
Guvernului nr. 
808 din 
07.10.2014 

Institutul Naţional de 
Standardizare (INS) 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de instruiri, campanii, ateliere de lucru 

Pe
rm

an
en

t 

2.17 Adoptarea standardelor 
europene ca standarde 
moldoveneşti, inclusiv 
standardele europene 
relevante actelor normative 
indicate în Anexa nr. XVI a 
DCFTA, 75% 

Hotărîrea 
Guvernului nr. 
808 din 
07.10.2014 

INS 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare Nr. de standarde europene adoptate 

20
17

 

2.18 Adoptarea standardelor 
europene armonizate, 
precum şi a standardelor de 
referinţă de clasa 1 ca 
standarde moldoveneşti 
pentru actele normative de la 
1.1 -1.5, 100% 

Hotărîrea 
Guvernului nr. 
808 din 
07.10.2014 

INS 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de standarde europene adoptate 

20
16

 

2.19 Adoptarea standardelor 
europene armonizate, 
precum şi a standardelor de 
referinţă de clasa 1 ca 
standarde moldoveneşti 
pentru actele normative de la 
1.6-1.9, 100% 

Hotărîrea 
Guvernului nr. 
808 din 
07.10.2014 

INS 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de standarde europene adoptate 

20
17

 

2.20 Eliminarea standardelor 
naţionale care sunt în 
conflict cu standardele 
europene adoptate ca 
standarde moldoveneşti 

INS 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de standarde naţionale eliminate 

20
17

 



2.21 Implementarea 
instrumentelor IT moderne 
în activitatea INS 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 

INS Sistemul IT prin reţea pentru desfăşurarea 
activităţilor de standardizare în cadrul comitetului 
tehnic CEN/CENELEC şi comitetele naţionale de 
resort. 

20
16

 

2.22 Implementarea şi 
întreţinerea sistemului de 
management al calităţii în 
conformitate cu standardul 
SM SR EN ISO 9001:2011 
în activitatea INS 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 

INS Manualul calităţii, procedurile şi instrucţiunile 
elaborate şi certificate. 20

18
 

2.23 Initiaţializarea cooperării cu 
Organizaţia Europeană 
pentru cooperare în 
domeniul Metrologiei 
Legale WELMET 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 

INM Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de demersuri, Nr. de comitete tehnice 
identificate pentru cooperare. 20

16
 

2.24 Initiaţializarea cooperării cu 
Asociaţia europeană a 
institutelor naţionale de 
metrologie EURAMET 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 

INM 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de demersuri şi cereri depuse, Nr. de 
intercomparaţii internaţionale iniţiate. 20

16
 

2.25 Publicarea tabelelor 
Capabilităţilor de măsurare 
şi etalonare (CMC) privind: 
- măsurile ionizate; 
- rezistenta tehnică. 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 INM 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de rapoarte preliminare (Proiectul A). 
Nr. de rapoartelor de comparaţii finale publicate 
(Proiectul B). 
Nr. de CMC publicate 

20
16

 

2.26 Elaborarea Legii privind 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 420-XVI din 
22.12.2006 cu privire la 
activitatea de reglementare 
tehnică 

Planul de 
Acţiuni al 
Ministeruliui 
Economiei 
pentru 2016 

DDIC Nu necesită 
finanţare din 
bugetul de stat 

Lege adoptată 

20
16

 

2.28 Organizarea conferinţelor, 
seminarelor, atelierelor de 
lucru pentru producători şi 
consumatori 

Matricea de 
Politici a 
Acordului 
financiar 
aprobat prin 
Hotărârea de 
Guvern nr. 922 
din 12.11.2014 

Asistenţă tehnică 
pentru implementarea 
proiectului DCFTA, 
INS, MOLDAC, INM, 
Ministerul Economiei 

Reurse din 
bugetul 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de evenimente organizate şi desfăşurate 

20
16

 



2.21 Implementarea 
instrumentelor IT moderne 
în activitatea INS 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 

INS Sistemul IT prin reţea pentru desfăşurarea 
activităţilor de standardizare în cadrul comitetului 
tehnic CEN/CENELEC şi comitetele naţionale de 
resort. 

20
16

 

2.22 Implementarea şi 
întreţinerea sistemului de 
management al calităţii în 
conformitate cu standardul 
SM SR EN ISO 9001:2011 
în activitatea INS 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 

INS Manualul calităţii, procedurile şi instrucţiunile 
elaborate şi certificate. 20

18
 

2.23 Initiaţializarea cooperării cu 
Organizaţia Europeană 
pentru cooperare în 
domeniul Metrologiei 
Legale WELMET 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 

INM Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de demersuri, Nr. de comitete tehnice 
identificate pentru cooperare. 20

16
 

2.24 Initiaţializarea cooperării cu 
Asociaţia europeană a 
institutelor naţionale de 
metrologie EURAMET 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 

INM 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de demersuri şi cereri depuse, Nr. de 
intercomparaţii internaţionale iniţiate. 20

16
 

2.25 Publicarea tabelelor 
Capabilităţilor de măsurare 
şi etalonare (CMC) privind: 
- măsurile ionizate; 
- rezistenta tehnică. 

Strategia 
sectorială de 
cheltueli 
pentru 
Infrastructura 
calităţii şi 
protecţia 
consumatorilo 
r pentru 
perioada 2016-
2018 INM 

Sursele de buget 
alocate 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de rapoarte preliminare (Proiectul A). 
Nr. de rapoartelor de comparaţii finale publicate 
(Proiectul B). 
Nr. de CMC publicate 

20
16

 

2.26 Elaborarea Legii privind 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 420-XVI din 
22.12.2006 cu privire la 
activitatea de reglementare 
tehnică 

Planul de 
Acţiuni al 
Ministeruliui 
Economiei 
pentru 2016 

DDIC Nu necesită 
finanţare din 
bugetul de stat 

Lege adoptată 

20
16

 

2.28 Organizarea conferinţelor, 
seminarelor, atelierelor de 
lucru pentru producători şi 
consumatori 

Matricea de 
Politici a 
Acordului 
financiar 
aprobat prin 
Hotărârea de 
Guvern nr. 922 
din 12.11.2014 

Asistenţă tehnică 
pentru implementarea 
proiectului DCFTA, 
INS, MOLDAC, INM, 
Ministerul Economiei 

Reurse din 
bugetul 
instituţiei şi 
resurse din alte 
surse conform 
legislaţiei în 
vigoare 

Nr. de evenimente organizate şi desfăşurate 

20
16

 



3.0 Acordul privind Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale (AECA) 
3.1 Definirea AECA Hotărâre de 

Guvern nr. 808 
din 07.10.2014 
privind 
aprobarea 
Planului 
Naţional de 
Acţiuni pentru 
implementarea 
Acordului de 
Asociere 
Republica 
Moldova-UE 
în perioada 
2014-2016 

Ministerul Economiei Asistenţă tehnică 
pentru 
implementarea 
proiectului 
DCFTA, 
Ministerul 
Economiei (ME) 

Foaia de parcurs pentru implementarea ACAA 
aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei 20

16
 

3.2 Elaborarea şi aprobarea Foii 
de parcurs pentru iniţierea 
negocierilor 

Hotărâre de 
Guvern nr. 808 
din 07.10.2014 
privind 
aprobarea 
Planului 
Naţional de 
Acţiuni pentru 
implementarea 
Acordului de 
Asociere 
Republica 
Moldova-UE 
în perioada 
2014-2016 

Asistenţă tehnică 
pentru 
implementarea 
proiectului 
DCFTA, 
Ministerul 
Economiei (ME) 

3.3 Elaborarea ACAA pentru 
sectoarele selectate 
relevante exportului de 
produse industriale din 
Moldova 

Hotărâre de 
Guvern nr. 808 
din 07.10.2014 
privind 
aprobarea 
Planului 
Naţional de 
Acţiuni pentru 
implementarea 
Acordului de 
Asociere 
Republica 
Moldova-UE 
în perioada 
2014-2016 3.4 Foaia de parcurs pentru 

dezvoltarea infrastructurii 
calităţii conform sectoarelor 
selectate 

Hotărâre de 
Guvern nr. 808 
din 07.10.2014 
privind 
aprobarea 
Planului 
Naţional de 
Acţiuni pentru 
implementarea 
Acordului de 
Asociere 
Republica 
Moldova-UE 
în perioada 
2014-2016 

3.5 Iniţierea negocierilor cu UE 
îndeplinirea precondiţiilor 
pentru semnarea AECA 
RM-UE privind domeniile 
selectate: materiale de 
construcţie, echipamente 
electrice de joasă tensiune, 
jucării. 

Ministerul Economiei 

20
18

 


