MINISTERUL SANATAIu, MUNCII $I PRoTECTIEI SoCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chigindu

t4 ,

dd
))_

Nr.

2020

/62

Cu privire la implementarea
[Iotiririi Guvernului nr. 34412020

in scopul implementdrii Hotaririi Guvernului nr.344 din 10 iunie 2020 pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispozilie pe piald qi utilizarea

produselor biocide (Monitorul Oficial nr. 165-176 din 10.07.2020, art.554) qi in
temeiul Regulamentului privind organizarea qi funcJionarea Ministerului Sanatalii,
Muncii gi Protecliei Sociale, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 694 din
30.08.20t7,

ORDON:

L

Agenlia Nalionald pentru Sdndtate Publica, (director interimar dnul. Vasile
GuEtiuc):

1) va lua act de prevederile Hotdririi Guvernului nr. 34412020 pentru aprobarea
Regularrentului sanitar privind punerea la dispozilie pe prald Ei utilizarea
produselor biocide (itt vigoare din 06 ianuarie 2021) gi a asigura
implementarea prevederilor in activitatea serviciului de supraveghere de stat
a sdndtdlri publice.
2) va elabora proiectul de ordin comun al ANSP, ANSA, ANRANRC, cu
privire de crearea Comisiei interdepartamentale de examinare Ei inregistrare a
produselor biocide, in conformitate cu prevederile Hotdririi Guvemului
nr.34412020 gi a aproba Regulamentul de funcJionare a Comisiei de evaluare
a dosarelor in scopul inregistrbrii de stat a produselor biocide pe teritoriul
Republicii Moldova, pdnd,la 06.01 .2021;
3) va conveni cu Agenlia Naliona16 de Reglementare a Activitdtilor Nucleare,
Radiologice Ei Chimice in stabilirea modului de utilizare a platformei unice
de autorizare a produselor chimice periculoase, stabilitd in conformitate cu
afi. 1 1, pct. ( 1), subpct. f) din Legea 277 1201 8 privind substanlele chimice.

4) va elabora ;i

aproba ghidul practic, privind metodologia de acliuni in vederea
inregistrd.rii de stat a produselor biocide cu plasarea pe pagina web oficiald a

ANSP (termen de executare, martie 2021);
5) va aduce la cunoEtinla publicului interesat prin mijloacele de acces massmedia, paginile web oficiale, despre modificdrile procedurilor de inregistrare
qi punerea pe piald a produselor biocide prevdzute in Regulamentul sanitar
privind punerea la dispozilie pe piald;i utilizarea produselor biocide;
6) va asigura, incepdnd cu data de 06 ianuarie 202I, inregistrarea de stat a
produselor biocide, in conformitate cu prevederile legislajiei in vigoare;
7) va revizui formularele utilizate in procedura de inregistrare de stat a
produselor biocide, inclusiv a ,,cerlificatului de inreeistrare de statlavizare
sanitard a produselor biocide".
2, Controlul executdriiprezentului ordin se atribuie dlui Constantin Rimis, Secretar
de Stat.

Ministru

VioTica DUMBRAVEANU

