HOTARÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
privind trecerea la standardizarea voluntara
Nr.702

din

04.06.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.74/796 din 11.06.2002
* * *
Tinînd cont de angajamentele Republicii Moldova fata de Organizatia
Mondiala a Comertului (OMC), precum si întru executarea Legii pentru
modificarea si completarea Legii cu privire la standardizare nr. 919-XIV
din 12 aprilie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.
78-80, art. 587) si Legea privind barierele tehnice în calea comertului
nr. 866-XIV din 10 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2000, nr. 65-67, art. 462), Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:
1. Se aproba:
Componenta nominala a Comisiei interdepartamentale de supraveghere a
procesului de conversiune a standardelor obligatorii în reglementari
tehnice si standarde voluntare, conform anexei nr. 1;
Lista organelor administratiei publice centrale si autoritatilor de
reglementare abilitate cu dreptul de a stabili conditii obligatorii
pentru
produse, procese, servicii, responsabile de elaborarea si
adoptarea reglementarilor tehnice în domeniul respectiv, conform anexei
nr. 2.
2. Organele administratiei
publice centrale si autoritatile de
reglementare, mentionate în anexa nr. 2 vor prezenta Departamentului
Standardizare si Metrologie o data la 6 luni, programe de elaborare a
reglementarilor
tehnice, care necesita a fi implementate în mod
prioritar si care vor cuprinde prevederi obligatorii privind protectia
vietii,
sanatatii si securitatii persoanelor fizice, a
mediului
înconjurator,
regnului
animal
si
vegetal
si
a
intereselor
consumatorilor.
Reglementarile tehnice proiectate pentru elaborare
trebuie sa prevada, de regula, implementarea directivelor europene
respective în cadrul legislatiei nationale.
3. Departamentul Standardizare si Metrologie este responsabil de
coordonarea activitatii autoritatilor respective privind elaborarea si
adoptarea
reglementarilor
tehnice si substituirea consecutiva
a
standardelor
obligatorii prin standarde voluntare si reglementari
tehnice.
4. Ministerul Sanatatii, în colaborare cu Ministerul Agriculturii si
Industriei Alimentare, în termen de pîna la 31 decembrie 2002, va
elabora si prezenta Guvernului spre examinare, cu prezentarea ulterioara
în Parlament, proiectele de modificare si completare a legislatiei
Republicii Moldova, conform prevederilor Acordului privind aplicarea
masurilor sanitare si fitosanitare (OMC).
5. Se stabileste
ca
în vederea sporirii competitivitatii
si
potentialului de export a produselor autohtone standardele nationale si
prescriptiile tehnice elaborate si aprobate vor fi revizuite cel putin o
data la cinci ani, cu actualizarea si armonizarea obligatorie a
prevederilor respective la cerintele internationale si europene.
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Anexa nr.1
la Hotarîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 702
din 4 iunie 2002
COMPONENTA NOMINALA
a Comisiei interdepartamentale de supraveghere a procesului
de conversiune a standardelor obligatorii în reglementari
tehnice si standarde voluntare
ODAGIU Stefan
LUPU Marian
CALMÎC Octavian

- viceprim-ministru, ministrul economiei
(presedintele Comisiei)
- viceministru al economiei
(vicepresedintele Comisiei)
- sef de directie relatii comerciale
multilaterale si OMC, Ministerul Economiei
(secretarul Comisiei)

Membrii Comisiei:
SÎRGHI Constantin - viceministru al agriculturii si industriei
alimentare
VÎRLAN Felix
- viceministru al energeticii
STIRBAN Mihail
- prim-viceministru al industriei
BAHNAREL Ion
- viceministru al sanatatii
MADAN Veaceslav
- prim-viceministru al culturii
SPIVACENCO Iurie - viceministru al transporturilor si
comunicatiilor
VASILITA Efimia
- sef-adjunct al directiei generale finantele
economiei nationale, Ministerul Finantelor
POTÎRCA Mihai
- sef directie generala constructii,
Ministerul Ecologiei, Constructiilor si
Dezvoltarii Teritoriului
BABAN Sergiu
- director general, Departamentul Standardizare
si Metrologie
SÎTNIC Sergiu
- vicedirector, Departamentul Tehnologii
Informationale.
Nota. În caz de eliberare din functiile publice detinute de membrii
Comisiei,
functiile
acestora
vor fi exercitate
de
persoanele
nou-desemnate în posturile respective.
Anexa nr.2
la Hotarîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 702
din 4 iunie 2002
LISTA
organelor administratiei publice centrale si autoritatilor
de reglementare abilitate cu dreptul de a stabili conditii
obligatorii pentru produse, procese, servicii, responsabile
de elaborarea si adoptarea reglementarilor tehnice
în domeniul respectiv

----------------------------------------------------------------------Nr.|
Domeniul de aplicare a
|
d/o|
reglementarilor tehnice,
|
Autoritatea responsabila
|
sanitare si fitosanitare
|
----------------------------------------------------------------------1. Comunicatii si informatica
Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor, Agentia Nationala pentru Reglementare în Telecomunicatii
si Informatica, Departamentul Tehnologii Informationale
2. Transportul
Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor
3. Industria usoara (îmbracaminMinisterul Industriei
te, confectii, textile si pielarie etc.)
4. Produse industriale (mecanisMinisterul Industriei
me, constructii de masini si
procese tehnologice etc.)
5. Industria lemnului
Ministerul Industriei
6. Industria poligrafica
Ministerul Culturii
7. Silvicultura
Serviciul Silvic de Stat
8. Ambalaje, produse si dispoziMinisterul Industriei, Ministerul
tive auxiliare de ambalaje
Agriculturii si Industriei Alimentare
9. Geologie
Asociatia de Producere de Stat pentru Prospectiuni Geologice "AgeoM"
10. Radioprotectia si securitatea
Departamentul Standardizare si Menucleara
trologie, Ministerul Sanatatii, Departamentul Situatii Exeptionale
11. Securitatea industriala, proDepartamentul Standardizare si Metectia subsolului
trologie
12. Energetica si combustibil
Ministerul Energeticii, Agentia Nationala pentru Conservarea Energiei, Agentia Nationala pentru Reglementare în Energetica
13. Materiale si substante chimiMinisterul Industriei
ce
14. Industria alimentara si mateMinisterul Agriculturii si Indusrie prima agricola, agricultriei Alimentare, Inspectoratul
tura, preparatele chimice si
Principal de Stat pentru Caranbiologice de protectie
si
tina Fitosanitara
stimulare a cresterii plantelor, îngrasamintelor minerale, preparate de uz veterinar
15. Protectia mediului înconjuraMinisterul Ecologiei, Constructiitor
lor si Dezvoltarii Teritoriului
16. Constructii si materiale de
Ministerul Ecologiei, Constructiiconstructii
lor si Dezvoltarii Teritoriului
17. Protectia vietii si sanatatii
Ministerul Sanatatii
oamenilor, inofensivitatea si
securitatea produselor, proceselor, serviciilor pentru
sanatatea omului
-----------------------------------------------------------------------

