Capitolul 12 Agricultură şi dezvoltarea rurală
No. Denumirea actului UE

Termen de transpunere conform AA

Statut:
transpus
transpus partial-0,5

-1;

Actul prin a fost transpus

Responsabil

Impozitarea indirectă

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie
2006 privind protecția indicațiilor
geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și
1 alimentare
Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie
2006 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului
privind protecția indicațiilor geografice
2 și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului din 15 ianuarie 2008
privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și
protecția indicațiilor geografice ale
3 băuturilor spirtoase
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22
octombrie 2007 de instituire a unei
organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții
specifice referitoare la anumite produse
agricole (Regulamentul unic OCP), partea privind indicația
geografică a vinurilor din Partea II
4 Titlul II Capitolul I
Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008
de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind
organizarea comună a pieței vitivinicole în
ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe,
potențialul de producție și privind
controalele în sectorul vitivinicol, și anume titlul V 5 „Controalele în sectorul vitivinicol”

4 ani / 01.09.2018

1

Legea nr. 97 din 13 mai 2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 66XVI din 27 martie 2008 privind
protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate.

4 ani / 01.09.2018

4 ani / 01.09.2018

1

HG 317 din 2012 cu privire la
aprobarea Reglementări itehnice
„Definirea, descrierea, prezentarea şi
etichetarea băuturiloralcoolice”.
Hotărîrea Guvernului nr. 356 din
11.06.2015 pentru aprobarea
Reglementării Tehnice „Organizarea
pieţii vitivinicole”.

4 ani / 01.09.2018

4 ani / 01.09.2018

Neaplicabil pentru Republica Moldova

Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie
2006 privind specialitățile tradiționale
garantate din produse agricole și alimentare

4 ani / 01.09.2018

Legea nr. 97 din 13 mai 2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 66XVI din 27 martie 2008 privind
protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate şi Ordinul MAIA
nr. 149 din 04 of august 2015 cu privire
la procedura de omologare a caietelor
de sarcini pentru produsele
agroalimentare cu DO, IG, STG.

Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 octombrie
2007 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului
privind specialitățile tradiționale
7 garantate din produse agricole și alimentare

4 ani / 01.09.2018

6

1

MADRM

MADRM

Poziţia UE

Comentarii

4 ani / 01.09.2018

MADRM

Proiectul Hotărîrii
Guvernului cu
privire la aprobarea
proiectului Legii
privind producţia
agroalimentară
ecologică şi
etichetarea
produselor
ecologice, a fost
transmis guvernului
prin nr. 01/01-1798
din 06.04.2018

MADRM

Proiectul Hotărîrii
Guvernului cu
privire la
implementarea Legii
privind producţia
agroalimentară
ecologică şi
etichetarea
produselor
ecologice, este
elaborat. Pentru a fi
transmis la avizat
este necesar ca
proiectul legii să fie
adoptat

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007
privind producția ecologică și
8 etichetarea produselor ecologice

4 ani / 01.09.2018
Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie
2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
privind producția ecologică și
etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția
9 ecologică, etichetarea și controlul
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie
2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în
ceea ce privește regimul de import al
10 produselor ecologice din țări terțe

4 ani / 01.09.2018

Standarde comercializare pentru plante, semințe de plante, produse derivate din plante, fructe
și legume

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22
octombrie 2007 de instituire a unei
organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții
specifice referitoare la anumite produse
agricole (Regulamentul unic OCP)
Se aplică următoarele dispoziții ale acestui regulament:
- pentru aspecte orizontale: articolul 113 și anexele I, III și
IV;
- pentru semințele destinate însămânțării: articolul 157;
- pentru zahăr: punctul B din anexa IV;
- pentru cereale/orez: punctul A din anexa IV;
- pentru tutunul brut: articolele 123, 124 și 126; de reținut
faptul că articolul 104 nu este
aplicabil prezentului acord;
- pentru hamei: articolul 117, articolul 121 primul paragraf
litera (g) și articolul 158; de reținut
faptul că articolul 185 nu este aplicabil prezentului acord;
MD/EU/Anexa VII/ro 3
- pentru uleiuri comestibile/ulei de măsline: articolul 118 și
anexa XVI;
- pentru plante vii, florile proaspete tăiate și frunze
proaspete: anexa I partea XIII;
- pentru fructe și legume: articolul 113a

5 ani / 01.09.2019

0,5

5 ani / 01.09.2019

1

5 ani / 01.09.2019

1

1

Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 al Comisiei din 18 decembrie
2008 privind importul de hamei
2 din țări terțe
Directiva 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea
semințelor de plante furajere
3
Directiva 68/193/CEE a Consiliului din 9 aprilie 1968 privind
comercializarea materialului pentru
4 înmulțirea vegetativă a viței de vie

Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind
comercializarea răsadurilor de legume
5 și a materialului săditor de legume, altul decât semințele

Directiva 92/34/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind
comercializarea materialului săditor
de plante fructifere și a plantelor fructifere destinate producției
6 de fructe

Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind
comercializarea materialelor de înmulțire
7 pentru plantele ornamentale

HG nr. 291 din 22.04.2014 cu privire la
aprobarea Cerințelor de calitate pentru
orez și crupe de orez.
HG nr. 390 din 1.04.2016 pentru
aprobarea Cerințelor privind calitatea și
plasarea pe piață a florilor proaspete
tăiate și a frunzișului ornamental
proaspăt.
HG nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice
”Cerințe de calitate și comercializare
pentru fructe și legume proaspete”.
HG 198 din 27.03.2017 pentru
modificarea si completarea Hotarîrii
Guvernului nr. 929 din 31.12.2009.
Proiectul legii privind controlul de
conformitate cu cerintele de calitate
pentru fructe și legume proaspete
(aprobat în sedință de Guvern din
04.04.2018)
Hotărârea de Guvern nr. 1020 din
02.09.2016 pentru aprobarea Cerințelor
privind importul şi comercializarea
hameiului şi a produselor din hamei
Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 136 din 24 februarie 2014
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 836 din 11
noiembrie 2011
Transpusa prin HG 418/2009
MADRM

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

HG 713 din 17.09.2013 cu privire la
aprobarea cerințelor privind producerea si
comercializarea semintelor de legume,
răsadurilor și a materialului săditor
legumicol
HG nr. 415 din 21.06.2013 cu privire la
aprobarea Normei privind producerea,
controlul, certificarea și comercializarea
materialului de înmulțire și plante
fructifere Articolul 4
HG 598 din 13.08.2012 Cu privire la
aprobarea Cerințelor privind calitatea şi
plasarea pe piaţă a materialului de
înmulţire pentru plantele ornamentale

MADRM

MADRM

MADRM

Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999
privind comercializarea materialului
MD/EU/Anexa VII/ro 4
8 forestier de reproducere

Directiva 2001/111/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001
privind anumite tipuri de zahăr
destinate consumului uman

5 ani / 01.09.2019

Este elaborat proiectul Legii privind
comercializarea materialului forestier de
reproducere. Etapa de elaborare a
anexelor la lege, privind estimarea șI
cartarea zonelor de provienență al
materialului forestier.

3 ani / 01.09.2017

HG nr. 774 din 03.07.2007 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice
"Zahăr. Producerea şi comercializarea"
(în preambul lipseste referinta la actul
european) modificată şi completată
prin HG nr. 513 din 07.02.2014 cu
privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului

1

MADRM

9
Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei din 11 iulie 1991
privind caracteristicile uleiurilor de
măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și
10 metodele de analiză a acestora
Directiva 76/621/CEE a Consiliului din 20 iulie 1976 privind
stabilirea nivelului maxim de acid
erucic în uleiurile și grăsimile destinate consumului uman,
precum și în produsele alimentare cu
11 adaos de uleiuri sau grăsimi

HG 434 din 27.05.2010 cu privire la
aprobarea „Cerințelor Uleiuri vegetale
comestibile”

MADRM

5 ani / 01.09.2019

HG 43 din 15.01.2013bcu privire la
testarea și admiterea soiurilor în Catalogul
soiurilor de plnte (in PNAAA 2017-2019
mai sunt 2 ecțiuni planificate pentru 2019:
1) elaborarea unui studiu de fezabilitate
privind constrictia unui depozit pentru
pastrarea mostrelor de seminte necesare
testării și 2) construirea depozitului)

MADRM

4 ani / 01.09.2018

HG nr. 136 din 24.02.2014 cu privire la
modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 836 din 11.11.2011

MADRM

4 ani / 01.09.2018

1

HG 713 din 09.17.2013 pentru
aprobarea Cerinţelor privind producerea
şi comercializarea seminţelor de
legume, răsadurilor şi a materialului
săditor legumicol

1

HG 189 din 17.03.2010 cu privire la
aprobarea Cerinţelor minime de
comercializare pentru cartofii de
sămînţă.

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
Catalogul comun al soiurilor de
12 plante agricole
Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
13 comercializarea semințelor de sfeclă

Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
comercializarea semințelor de legume
14
Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
comercializarea cartofilor de sămânță

4 ani / 01.09.2018

15
Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
comercializarea semințelor de plante
16 oleaginoase și pentru fibre

5 ani / 01.09.2019

HG 915 din 07.12.2011 cu privire la
aprobarea cerintelor privind calitatea si
comercializarea semintelor de plante
oleaginoase pentru fibre

MADRM

Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002
privind standardele de
17 comercializare a uleiului de măsline
Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei din 11 iulie 1991
privind caracteristicile uleiurilor de
măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și
18 metodele de analiză a acestora
Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 iunie 2000 privind
19 produsele din cacao și din ciocolată destinate consumului uman

Directiva 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001
privind gemurile, jeleurile și
marmeladele de fructe, precum și piureul de castane îndulcit
destinate alimentației umane

5 ani / 01.09.2019

HG 434 din 27.05.2010 cu privire la
aprobarea „Cerințelor Uleiuri vegetale
comestibile”

MADRM

5 ani / 01.09.2019

HG 434 din 27.05.2010 cu privire la
aprobarea „Cerințelor Uleiuri vegetale
comestibile”

MADRM

5 ani / 01.09.2019

HG 204 din 11.03.2009 Cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice
„Produse de cofetărie”

MADRM

4 ani / 01.09.2018

1

HG 216 din 27.02.2008 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice
“Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi
alte produse similare” modifciată şi
completată prin HG nr. 538 din 2012 cu
privire la modificarea şi completarea
Reglementării tehnice „Gemuri, jeleuri,
dulceţuri, piureuri şi alte produse
similare”

20
Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 22 februarie 1999 privind
21 extractele de cafea și de cicoare

22

23

24

25

Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001
privind sucurile de fructe și anumite
produse similare destinate consumului uman
Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie
2007 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și
(CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului
în sectorul fructelor și legumelor
Toate dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sunt
aplicabile, inclusiv anexele, cu
excepția titlului III și a titlului IV din acest regulament.
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al
Parlamentului European din 17 iulie 2000 de
stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor
și privind etichetarea cărnii de vită
și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat
Regulamentul (CE) nr. 1825/2000 al Comisiei din 25 august
2000 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului
European și al Consiliului privind
etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de
vită și mânzat

5 ani / 01.09.2019

4 ani / 01.09.2018

3 ani / 01.09.2017

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

1

1

HG 206 din 11.03.2009 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice
,,Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare.
Ceaiuri şi produse de ceai”
HG 1111 din 2010 cuprivire la
aprobarea Reglementării tehnice
„Sucuri şi anumite produse similare
destinate consumului uman”
Hotărîrea Guvernului pentru
modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu
privire la aprobarea reglementării
tehnice „Cerințe de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”

MADRM

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22
octombrie 2007 de instituire a unei
organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții
specifice referitoare la anumite produse
agricole (Regulamentul unic OCP)
Se aplică următoarele dispoziții ale acestui regulament:
- pentru aspecte orizontale: articolul 113 și anexele I, III și IV;
- pentru carnea de pasăre și ouă: anexa XIV părțile A, B și C:
toate articolele;
- pentru carnea de mânzat: articolul 113b, anexa XIa: toate
articolele;
- pentru carnea de bovine adulte, de porc și de oaie: anexa V;
- pentru lapte și produse lactate: articolele 114 și 115 cu
anexele, anexa XII: toate articolele,
26 anexa XIII: toate articolele, anexa XV: toate articolele.
Regulamentul (CE) nr. 566/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008
de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce
privește comercializarea cărnii
27 provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere
Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008
de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind
standardele de comercializare aplicabile
ouălor
Se aplică toate dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 589/2008,
cu excepția articolelor 33 - 35, a
28 anexei III și a anexei V din acest regulament
Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie
2008 de stabilire a normelor de
aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de
bovine, porcine și ovine și privind
raportarea prețurilor acestora
Se aplică toate dispozițiile din acest regulament, cu excepția
articolelor 18, 26, 35 și 37 din acest
29 regulament
Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008
de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind
standardele de comercializare a ouălor
30 pentru incubație și a puilor de păsări de fermă
Regulamentul (CE) nr 445/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007
de stabilire a anumitor norme de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de
stabilire a standardelor pentru
grăsimile tartinabile și a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al
Consiliului privind protecția
denumirilor laptelui și produselor lactate folosite pentru
31 comercializare

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

4 ani / 01.09.2018

1

HG nr. 1208 din 28.10.2008

4 ani / 01.09.2018

Legea nr.27 din 10.03.2017 privind
clasificarea carcaselor de bovine, porcine
și ovine
Sunt transpuse toate dispozițiile din
Regulamentul UE nr 1249/2008, cu
excepția articolelor 18, 26, 35, 37, 6, 9,
10, precum si anexele 2, 4, 5 si 8. din acest
regulament:

4 ani / 01.09.2018

HG nr. 357 din 01.06.2012– pentru
aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind comercializarea şi importul
păsărilor domestice şi ouălor pentru
incubaţie

5 ani / 01.09.2019

1

MADRM

Directiva 2001/114/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001
privind anumite tipuri de lapte
conservat, parțial sau integral deshidratat și destinat
32 consumului uman
Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie 2008
de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind
metodele de analiză și evaluare calitativă
33 a laptelui și a produselor lactate
Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008
de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce
privește standardele de comercializare
34 a cărnii de pasăre
Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001
privind mierea

5 ani / 01.09.2019

4 ani / 01.09.2018

1

HotărîreaGuvernuluidin 28.12.2016
cuprivire la aprobareaMetodologiei de
analizăşievaluarecalitativă a
lapteluişiproduselor lactate

4 ani / 01.09.2018

1

Hotărîrea de Guvern nr. 1034 din
08.09.2016 prin care se modifică şi
completează Hotărârea Guvernului nr.
773 din 2013

1

Hotărîrea Guvernului nr. 661 din
13.06.2007 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice "Miere
naturala".

3 ani / 01.09.2017

35
Total 45 de acte UE, dintre care 16 au fost transpuse total, 1 acte UE a fost parţial transpus, iar 28 acte UE rămân total netranspuse
Rata realizării - 35,5 %

Capitolul 14 Cooperarea în sectorul energetic
No. Denumirea actului UE

Termen de transpunere conform AA

Statut: transpus -1; transpus partialActul prin a fost transpus
0,5

Responsabil

Poziţia UE

comentarii

Impozitarea indirectă
Energie Electrică
dispozițiile acestei directive se pun în
aplicare respectându-se termenele
convenite în
Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele cadrul Tratatului de instituire a Comunității
Energiei.
1 comune pentru piața internă a energiei electrice
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 13
iulie 2009
privind condițiile de acces la rețea pentru
2 schimburile transfrontaliere de energie electrică
Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind
măsurile menite să garanteze siguranța
aprovizionării cu energie electrică și investițiile
în
infrastructuri

dispozițiile acestui regulament se pun în
aplicare respectându-se termenele
convenite în
cadrul Tratatului de instituire a Comunității
Energiei.
dispozițiile acestei directive se pun în aplicare
respectându-se termenele convenite în
cadrul Tratatului de instituire a Comunității
Energiei.

1

1

Legea cu privire la energia
electrică nr. 107 din
27.05.2016; Legea cu privire Ministerul
la energetică nr. 174 din
Economiei şi
21.09.2017
Infrastructurii
Legea cu privire la energia
electrică
nr.
107
din
27.05.2016
Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii
Legea cu privire la energia Ministerul
electrică
nr.
107
din Economiei şi
Infrastructurii
27.05.2016

Transpunere integrală

Transpunere integrală

Transpunere integrală

1

3
Gaze Naturale
Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele
comune pentru piața internă în sectorul gazelor
1 naturale
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 13
iulie 2009
privind condițiile de acces la rețelele pentru
2 transportul gazelor naturale

1

1

Legea cu privire la energia
electrică nr. 107 din
27.05.2016; Legea cu privire
la energetică nr. 174 din
21.09.2017
Legea cu privire la energia
electrică
nr.
107
din
27.05.2016

Transpunere integrală
Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii
Transpunere integrală
Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii
Trasnpunerea regulamentului dat este suspendată având
în vedere că, acesta a fost abrogat prin Regulamentul
(UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al
Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de
garantare a siguranței furnizării de gaze. Totodată,
obligativitatea transpunerii Regulamentului 2017/1938
pentru Părțile Contractante la Tratatul Comunității
Energetică încă nu a survenit, aceasta urmând să fie
aprobată în perioada următoare.

Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al
Parlamentului European și al Consiliului din 20
octombrie 2010
privind măsurile de garantare a securității
3 aprovizionării cu gaze naturale
Petrol

dispozițiile acestui regulament se pun în
aplicare respectându-se termenele
convenite în
cadrul Tratatului de instituire a Comunității
Energiei.

Proiectul legii cu privire la crearea și menținerea
nivelului minim al stocurilor petroliere, ce transpune
Directiva 2009/119/CE, a fost elaborat și remis spre
avizare instituțiilor. Totodată, merită a fi precizat faptul
că, în conformitate cu anagajamentele asumate de
Republica Moldova, în calitate de Parte Contractantă la
Tratatul de instituire a Comunității Energetică este 1
Ianuarie, 2023.
Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14
septembrie 2009 privind obligația statelor
membre de a
menține un nivel minim de rezerve de țiței
1 și/sau de produse petroliere
Infrastructură
1 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 al
Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea
Comisiei cu privire la proiectele de investiții în
infrastructura energetică din cadrul
Uniunii Europene

Prospectarea și explorarea hidrocarburilor
Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile
de
acordare și folosire a autorizațiilor de
prospectare, explorare și extracție a
1 hidrocarburilor

dispozițiile acestui regulament se pun în
aplicare respectându-se termenele
convenite în
cadrul Tratatului de instituire a Comunității
Energiei.

3 ani / 01.09.2017

-

Realizat prin transpunerea
pachetului energetic III (Legea
107/2016 cu privire la energia
electrică)

Obligație suspendată (în discuție cu Comisia Europeană)
Ministerul Economieii și Infrastructurii s-a adresat
Ministerul Afecerilor Externe și Integrării Europene cu
privire la corectitudinea transpunerii în cadrul juridic
național a Regulamentuli dat, având în vedere că acesta
se referă doar la statele membre ale uniunii europene.
Ulterior, urmare unui răspuns recepționat din partea
Comisiei Eruropene, MAEIE a informat MEI despre
faptul că nu este necesară transpunerea în cadrul național
a Regulamentului dat, având în vedere că, clauze privind
informarea proiectelor de infrastructură în domeniul
energetic sunt stipulate în actele legislative care transpun
Pachetul Energetic trei. Totodată, reprezentanții Comisiei
Europene, pe parcursul anului curent urmează să
modifice anexa la Acordul de Asociere RM-UE și prin
urmare să elimine necesitatea dată.

Legea nr. 92 din 29.05.2014
cu privire la energia termică şi
promovarea cogenerării Notă:
Legea 92/2014 transpune Ministerul
Economiei şi
Directiva 2012/27/UE

Transpunere integrală...prin legea 92/2014 si legea
139/2018

3 ani / 01.09.2017

Eficienţă Energetică
Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind
promovarea cogenerării pe baza cererii de
energie termică utilă pe piața internă a energiei
1

3 ani / 01.09.2017

1

Infrastructurii

Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2008 de
stabilire a orientărilor detaliate pentru
implementarea
anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (2008/952/CE)

3 ani / 01.09.2017

1

2

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 de
stabilire a valorilor armonizate ale
randamentului de referință pentru producția
separată de electricitate și căldură în
conformitate cu Directiva 2004/8/CE
a Parlamentului European și a Consiliului
3 (2007/74/CE)

3 ani / 01.09.2017

1

1
dispozițiile acestei directive urmează a fi
Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European puse în aplicare respectându-se termenele
și a Consiliului din 19 mai 2010 privind
convenite în cadrul Tratatului de instituire a
Comunității Energiei.
4 performanța energetică a clădirilor
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier
3 ani / 01.09.2017
nepoluante și eficiente din punct de vedere
5 energetic
Directiva 2009/125/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 21 octombrie 2009
de instituire a unui cadru pentru stabilirea
cerințelor în materie de proiectare ecologică
6 aplicabile produselor cu impact energetic
Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din
6 aprilie 2009 de punere în aplicare a
Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European
și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în
materie de proiectare ecologică pentru puterea
absorbită în regim fără sarcină și pentru
randamentul mediu în regim activ al surselor
7 externe de alimentare

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

Legea nr. 92 din 29.05.2014
cu privire la energia termică şi
promovarea
cogenerării
(Anexa 2)
Notă: Legea
92/2014 transpune parțial
Directiva 2012/27/UE
Hotărîrea de Guvern nr. 297
din 16.03.2016 cu privire la
aprobarea valorilor de
referinţă armonizate ale
eficienţei pentru producerea
separată de energie electrică
şi termică, Notă : HG
297/2016 transpune Decizia
2011/87/UE

Legea nr. 44 din 27.03.2014
privind etichetarea produselor
cu impact energetic; Hotărîrea
Guvernului nr. 1003 din
10.12.2014 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
de etichetare energetică a unor
produse cu impact energetic

1

Legea nr. 151 17.07.2014
privind cerinţele în materie de
proiectare
ecologică
aplicabile produselor cu
impact energetic

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, cu
modificările și completările
ulterioare

Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii

Decizia Comisie a fost transpusă în Anexa nr. 2 la Legea
cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării,
nr. 92/29.05.2014

Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii

Lipsa expertizei de compatibilitate și a TC
Modificarea și completarea Legii 128/2014 în vederea
coresppunderii acesteia Directivei 2010/31/CE este
planificată pentru anul curent, 2018.

Transpunere integrală

Regulamentul (UE) nr. 347/2010 al Comisiei din
21 aprilie 2010 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce
privește cerințele de proiectare ecologică pentru
lămpile fluorescente fără balast încorporat,
lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și
alasturile și corpurile de iluminat compatibile cu
8 astfel de lămpi

Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din
18 martie 2009 de implementare a
Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European
și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de
proiectare ecologică aplicabile lămpilor
fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu
descărcare de intensitate ridicată, precum și
balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile
9 cu aceste lămpi

Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din
18 martie 2009 de implementare a
Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European
și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de
proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic
10 nondirecționale

Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din
4 februarie 2009 de implementare a
Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European
și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de
proiectare ecologică pentru unitățile simple de
11 conversie semnal.
Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din
17 decembrie 2008 de implementare a
Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European
și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în
materie de ecoproiectare pentru consumul de
energie electrică în modul standby și oprit al
echipamentelor electrice și electronice de uz
12 casnic și de birou

Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din
22 iulie 2009 de punere în aplicare a
Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European
și a Consiliului cu privire la cerințele de
proiectare ecologică aplicabile pompelor de
circulație fără etanșare independente și
pompelor de circulație fără etanșare integrate în
13 produse

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind
cerinţele în materie de
proiectare ecologică aplicabile
produselor cu impact
energetic, cu modificările și
completările ulterioare

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, cu
modificările și completările
ulterioare

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, cu
modificările și completările
ulterioare

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, cu
modificările și completările
ulterioare

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, cu
modificările și completările
ulterioare

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, cu
modificările și completările
ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din
22 iulie 2009 de implementare a
Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European
și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de
14 proiectare ecologică pentru motoarele electrice

Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din
22 iulie 2009 de punere în aplicare a
Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European
și a Consiliului cu privire la cerințele de
proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice
15 de uz casnic

Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din
22 iulie 2009 de punere în aplicare a
Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European
și a Consiliului cu privire la cerințele de
16 proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV

Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai
1992 privind cerințele de randament pentru
cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă
17 sau gazoasă

Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea,
prin etichetare și informații standard despre
produs, a consumului de energie și de alte
resurse al
18 produselor cu impact energetic

Directiva 2003/66/CE a Comisiei din 3 iulie 2003
de modificare a Directivei 94/2/CE de
punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a
Consiliului cu privire la indicarea consumului
energetic pe etichetele frigiderelor,
congelatoarelor și combinelor frigorifice
19 electrocasnice

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, cu
modificările și completările
ulterioare

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, cu
modificările și completările
ulterioare

1

Hotărîrea Guvernului nr. 750
13.06.2016 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor
cu impact energetic, cu
modificările și completările
ulterioare

1

Hotărîrea Guvernului nr. 428 din
15.07.2009 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice
"Cerinţe de randament pentru
cazanele noi de apă caldă cu
combustie lichidă sau gazoasă”

1

Legea nr. 44 din 27.03.2014
privind etichetarea produselor
cu impact energetic; Hotărîrea
Guvernului nr. 1003 din
10.12.2014 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
de etichetare energetică a unor
produse cu impact energetic

1

Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru
aprobarea regulamentelor
privind cerinţele de etichetare
energetică a unor produse cu
impact energetic; Notă: HG
1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE) nr.
1060/2010

dispozițiile acestei directive urmează a fi
puse în aplicare respectându-se termenele
convenite în cadrul Tratatului de instituire a
Comunității Energiei.

1
Directiva 2002/40/CE a Comisiei din 8 mai 2002
de aplicare a Directivei 92/75/CEE a
Consiliului cu privire la etichetarea energetică a
20 cuptoarelor electrice de uz casnic

Directiva 2002/31/CE a Comisiei din 22 martie
2002 de punere în aplicare a
Directivei 92/75/CEE a Consiliului privind
etichetarea consumului de energie al aparatelor
21 de climatizare de uz casnic
Directiva 1999/9/CE a Comisiei din 26 februarie
1999 de modificare a Directivei 97/17/CE
privind aplicarea Directivei 92/75/CEE a
Consiliului cu privire la etichetarea energetică a
mașinilor de spălat vase de uz casnic

1

Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru
aprobarea regulamentelor
privind cerinţele de etichetare
energetică a unor produse cu
impact energetic; Notă: HG
1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE) nr.
65/2014
Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru
aprobarea regulamentelor
privind cerinţele de etichetare
energetică a unor produse cu
impact energetic; Notă: HG
1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE) nr.
626/2011
Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
de etichetare energetică a unor
produse cu impact energetic;
Notă: HG 1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE) nr.
1059/2010

1

22

1
Directiva 98/11/CE a Comisiei din 27 ianuarie
1998 de punere în aplicare a
Directivei 92/75/CEE a Consiliului privind
23 etichetarea energetică a lămpilor de uz casnic

Directiva 97/17/CE a Comisiei din 16 aprilie
1997 de punere în aplicare a Directivei
92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea
energetică a mașinilor de spălat vase de uz
24 casnic

1

Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru
aprobarea regulamentelor
privind cerinţele de etichetare
energetică a unor produse cu
impact energetic; Notă: HG
1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE) nr.
874/2012
Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru
aprobarea regulamentelor
privind cerinţele de etichetare
energetică a unor produse cu
impact energetic; Notă: HG
1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE) nr.
1059/2010

Directiva 1999/9/CE a fost abrogată prin Regulamentul
delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28
septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE
a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la
cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de
spălat vase de uz casnic, prin urmare, transpunerea
acesteia este irelevantă. De menționat că Ministrerul
Economiei și Infrastructurii a transpus Regulamentul
delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28
septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE
a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la
cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de
spălat vase de uz casnic prin Hotărîrea de Guvern nr.
1003 din 10.12.2014
pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de
etichetare energetică a unor produse cu impact energetic.

Directiva 96/89/CE a Comisiei din 17 decembrie
1996 de modificare a Directivei 95/12/CE de
punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a
Consiliului cu privire la etichetarea energetică a
25 mașinilor de spălat rufe de uz casnic

1

Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru
aprobarea regulamentelor
privind cerinţele de etichetare
energetică a unor produse cu
impact energetic, Notă: HG
1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE) nr.
1061/2010
Transpunerea Directivei 96/60/CE a Comisiei din 19
septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei
92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea
energetică a mașinilor combinate de spălat și uscat rufe
de uz casnic este discutată cu Comisia Europeană, în
vederea stabilirii oportunității adoptării acesteia ca și act
normativ național.

Directiva 96/60/CE a Comisiei din 19 septembrie
1996 de punere în aplicare a
Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la
etichetarea energetică a mașinilor combinate de
26 spălat și uscat rufe de uz casnic

Directiva 95/13/CE a Comisiei din 23 mai 1995
de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a
Consiliului cu privire la etichetarea energetică a
uscătoarelor electrice de uz casnic cu tambur

1

Directiva 95/12/CE a Comisiei din 23 mai 1995
de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a
Consiliului cu privire la etichetarea energetică a
mașinilor de spălat rufe de uz casnic

1

27

28

Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru
aprobarea regulamentelor
privind cerinţele de etichetare
energetică a unor produse cu
impact energetic, Notă: HG
1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE) nr.
392/2012
Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
de etichetare energetică a unor
produse cu impact energetic,
Notă: HG 1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE) nr.
1061/2010 al Comisiei din 28
septembrie 2010 de completare a
Directivei 2010/30/UE a
Parlamentului European şi a
Consiliului cu privire la cerinţele
de etichetare energetică
aplicabile maşinilor de spălat rufe
de uz casnic,

Directiva 94/2/CE a Comisiei din 21 ianuarie
1994 de punere în aplicare a
Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la
indicarea prin etichetare a consumului de energie
al frigiderelor, congelatoarelor și combinelor
frigorifice de uz casnic

1

Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru aprobarea
regulamentelor privind cerinţele
de etichetare energetică a unor
produse cu impact energetic,
Notă: HG 1003/2014 transpune
Regulamentul delegat (UE)
nr.1059/2010 al Comisiei din 28
septembrie 2010 de completare a
Directivei 2010/30/UE a
Parlamentului European și a
Consiliului cu privire la cerințele
de etichetare energetică
aplicabile mașinilor de spălat
vase de uz casnic

29
Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22
septembrie 1992 privind indicarea, prin
etichetare și informații standard despre produs,
a consumului de energie și de alte resurse la
30 aparatele de uz casnic
Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului din 15
ianuarie 2008 privind un program comunitar de
etichetare referitoare la eficiența energetică a
31 echipamentelor de birou

Decizia nr. 2006/1005/CE a Consiliului din 18
decembrie 2006 privind încheierea Acordului
între
Guvernul Statelor Unite ale Americii și
Comunitatea Europeană privind coordonarea
programelor
de etichetare referitoare la eficiența energetică
32 a echipamentelor de birou

1

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

Hotărîrea Guvernului nr. 1003
din 10.12.2014 pentru
aprobarea regulamentelor
privind cerinţele de etichetare
energetică a unor produse cu
impact energetic
Decizia de transpunere a Regulamentului urmează a fi
adoptată urmare răspunsului primit din partea
reprezentaților Comisiei Europene, în cadrul unui dialog
purtat la direct sau prin intermediul misiunii Republicii
Moldova în Uniunea Europeană.
Ministerul Economiei și Infrastructurii a invocat
imposibilitatea tehnică de transpunere a Deciziei nr.
2006/1005/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006
privind încheierea Acordului între Guvernul Statelor
Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind
coordonarea programelor de etichetare referitoare la
eficiența energetică a echipamentelor de birou, având în
vedere că, transpunerea „formală” a acesteia nu prevede
implicit și aderarea la Acordul sus menționat. Astfel,
Centrul Național de Armonizare a Legislațieii a
confirmat, în cadrul dialogului purtat cu acesta,
imposibilitatea transpunerii acestei Decizii. Prin urmare,
Ministerul urmează să abordeze problema respectivă cu
Comisia Europeană la direct, sau prin intermediul
Misiunii Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

3 ani / 01.09.2017

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea
pneurilor în ceea ce privește eficiența
consumului de combustibil și alți parametri
33 esențiali
Energie din surse regenerabile
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European
Termenele convenite în cadrul
și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
Tratatului de instituire a Comunității
promovarea utilizării energiei din surse
Energiei
1 regenerabile
Total 43 de acte UE, dintre care 35 au fost transpuse total, 0 - parţial, iar 8 directive rămân total netranspuse
Rata realizării - 85,13 %

1

1

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu
privire la Etichetarea pneurilor
care transpune Regulamentul
(CE) nr. 1222/2009 al
Parlamentului European și al
Consiliului
din 25 noiembrie 2009 privind
etichetarea pneurilor în ceea ce
privește eficiența consumului de
combustibil și alți parametri
esențiali a fost aprobat în
ședința Guvernului din 29 iunie
2018 și urmează a fi publicată în
scurt timp.

Legea nr. 10 din 26.02.2016
privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile

Ministerul Economiei și Infrastructurii prin proiectul HG
cu privire la etichetarea pneurilor (remis Ministerului
justiției pentru expertiza juridică) urmează să transpună
Regulamentul (CE) nr. 1222/2009.

Transpunere integrală

Capitolul 15 Transporturi
No. Denumirea actului UE

Termen de transpunere conform Statut: transpus
AA
partial-0,5

Impozitarea indirectă
Transport rutier
1 ani / 01.09.2015 pentru toate
vehiculele care asigură transportul
internațional sau înmatriculate
pentru prima dată,

1

Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992
privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de
8 ani / 01.09.2022 (Pentru toate
viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul
vehiculele care asigură transportul
Comunității
național înmatriculate deja la
momentul intrării în vigoare a
prezentului acord)

1

1

-1;

transpus

Actul prin a fost transpus

Responsabil

din 12.04.2016 pentru
aprobarea Regulamentului
privind eliberarea, înlocuirea,
schimbarea şi înnoirea cartelelor
tahografice, descărcarea şi
stocarea datelor din tahografe şi
cartelele tahografice

2

3 ani / 01.09.2017

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

3

Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 6 mai 2009 privind inspecția
tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora

3 ani / 01.09.2017

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

4

Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind
permisele de conducere. Cu aplicarea următoarelor dispoziţii
- introducerea independenței administrării și îmbunătățirea
situației financiare
(articolele 2, 3, 4, 5 și 9);
- separarea dintre gestiunea infrastructurii și operațiunile de
transport (articolele 6, 7 și 8).

01.09.2014

5

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 24 septembrie 2008 privind
transportul interior de mărfuri periculoase.

0,5

Comentarii

Hotărârea Guvernului nr. 475
din 20.04.2016 pentru
aprobarea Regulamentului
privind condițiile de montare,
reparare
şi verificare
Hotărârea
Guvernului
nr.a437

Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire,
pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul
Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul
național și internațional și a greutății maxime autorizate în
traficul internațional

01.09.2014

Poziţia UE

Hotărîrea Guvernului nr. 143
din 18.02.2016 pentru
aprobarea Regulamentului
privind transportul interior de
mărfuri periculoase

Proiectul
Regulamentului
este în curs de
elaborare
Proiectul
Regulamentului
este în curs de
elaborare

5

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 24 septembrie 2008 privind
transportul interior de mărfuri periculoase.

3 ani / 01.09.2017. Pentru toate
vehiculele care asigură transportul
național înmatriculate deja la
momentul intrării în vigoare a
prezentului acord

01.09.2014 (pentru toate vehiculele
care asigură transportul
internațional)

6

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului din 15 martie 2006
privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în
domeniul transporturilor rutiere

3 ani / 01.09.2017 (Pentru toate
vehiculele care asigură transportul
național înmatriculate deja la
momentul intrării în vigoare a
prezentului acord)

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 434
din
16.07.2015
pentru
aprobarea Regulamentului cu
privire la transportarea în
siguranţă
a
materialelor
radioactive

0,5

Hotărârea Guvernului nr. 475
din 20.04.2016 pentru
aprobarea Regulamentului
privind condițiile de montare,
reparare şi verificare a
tahografelor şi a limitatoarelor
de viteză

0,5

Hotărârea Guvernului nr. 437
din 12.04.2016 pentru
aprobarea Regulamentului
privind eliberarea, înlocuirea,
schimbarea şi înnoirea cartelelor
tahografice, descărcarea şi
stocarea datelor din tahografe şi
cartelele tahografice

8 ani /01.09.2022 (Dispozițiile
articolului 27 privind tahografele
digitale)

7

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în
aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr.
3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la
activitățile de transport rutier

8

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și
al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme
comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru
exercitarea ocupației de operator de transport rutier, cu
aplicarea următoarelor dispoziţii articolele 3, 4, 5, 6, 7 (fără
valoarea monetară a capacității financiare), 8, 10, 11, 12, 13,
14,15 și anexa I la acest regulament

3 ani / 01.09.2017

2 ani / 01.09.2016

0,5

0,5

Codul Transporturilor Rutiere nr.
150 din 17.07.2014

Lipsa expertizei
de
compatibilitate și
a TC

Codul Transporturilor Rutiere nr.
150 din 17.07.2014

Lipsa expertizei
de
compatibilitate și
a TC

9

Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al
persoanelor care efectuează activități mobile de transport
rutier

3 ani / 01.09.2017

Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea
10
periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere
destinate transportului de mărfuri sau de pasageri

2 ani / 01.09.2016

Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului
11 din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de
marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

4 ani / 01.09.2018

Transport feroviar
Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind
dezvoltarea căilor ferate comunitare, cu aplicarea următoarele
dispoziții ale acestei directive:
- introducerea independenței administrării și îmbunătățirea
situației financiare
(articolele 2, 3, 4, 5 și 9);
- separarea dintre gestiunea infrastructurii și operațiunile de
12 transport (articolele 6, 7 și 8).

0,5

Codul Transporturilor Rutiere nr.
150 din 17.07.2014, Ordinul
Ministrului Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor nr.9
din 10.02.2015 cu privire la
elaborarea Programelor de
formare profesională continuă

Parțial (lipsa
expertizei de
compatibilitate și
a TC)

4 ani / 01.09.2018

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Directiva 95/18/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind
acordarea de licențe
13 întreprinderilor feroviare

4 ani / 01.09.2018

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de
infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii
feroviare și
14 certificarea în materie de siguranță

4 ani / 01.09.2018

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului
din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană
15 pentru un transport de marfă competitiv

4 ani / 01.09.2018

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare
16 (Directiva privind siguranța feroviară)

4 ani / 01.09.2018

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Proiectul este in
proces de
definitivare si
avizare interna,
de catre
subdiviziunile
Ministerului
Proiectul este in
proces de
definitivare si
avizare interna,
Proiectul este in
proces de
definitivare si
avizare interna,
de catre
subdiviziunile
Proiectul
este in
proces de
definitivare si
avizare interna,
de catre
subdiviziunile
Proiectul este in
proces de
definitivare si
avizare interna,

Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de
locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul
17 feroviar comunitar

4 ani / 01.09.2018

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
18 în Comunitate

4 ani / 01.09.2018

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 24 septembrie 2008 privind
transportul interior de mărfuri periculoase

01.09.2014

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 143 din
18.02.2016 pentru aprobarea
Regulamentului privind
transportul interior de mărfuri
Ministerul
periculoase, Hotărîrea
Economiei și
Guvernului nr. 434 din
Infrastructurii
16.07.2015 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la
transportarea în siguranţă a
materialelor radioactive

Proiectul este in
proces de
definitivare si
avizare interna,
de catre
subdiviziunile
Proiectul este in
proces de
definitivare si
avizare interna,

Transpunerea
totala va fi
realizată după
aderarea la
COTIF și
aprobarea noului
Cod al
transportului
feroviar

19
Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind
stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de
20 transporturi combinate de mărfuri între state membre
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și
al Consiliului
din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport
21 feroviar și rutier de călători

4 ani / 01.09.2018

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

6 ani / 01.09.2020

Regulamentul privind evaluarea
ajutorului de stat acordat pentru Ministerul
serviciile publice de transport
Economiei și
feroviar și rutier de călători, Infrastructurii
aprobat prin Hotărârea

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și
al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și
obligațiile călătorilor din transportul feroviar. Se aplică
următoarele dispoziții ale acestei directive:
-introducerea
de licențe în conformitate cu condițiile enumerate la articolele
1, 2, 3, 4 [cu excepția articolului 4 alineatul (5)], 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 și 15 din această directivă

4 ani / 01.09.2018

Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de
infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii
feroviare și certificarea în materie de siguranță

4 ani / 01.09.2018

22

23

Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului
din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană
24 pentru un transport de marfă competitiv

4 ani / 01.09.2018

0,5

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Proiectul este in
proces de
definitivare si
avizare interna,
Transpunerea
totala va fi
realizată după
aprobarea noului
Cod al
Proiectul este in
proces de
definitivare si
avizare interna,
de catre
subdiviziunile
Ministerului

Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare
(Directiva privind siguranța feroviară)

4 ani / 01.09.2018

Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de
locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul
26 feroviar comunitar

4 ani / 01.09.2018

Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
în Comunitate

4 ani / 01.09.2018

25

27

01.09.2014 (Pentru toate vehiculele
care asigură transportul
internațional)
Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului
28 din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri
periculoase

Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind
stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de
transporturi combinate de mărfuri între state membre

3 ani / 01.09.2017 (Pentru toate
vehiculele care asigură transportul
național înmatriculate deja la
momentul intrării în vigoare a
prezentului acord)

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 143
din 18.02.2016 pentru
Ministerul
Economiei și
aprobarea Regulamentului
privind transportul interior de Infrastructurii
mărfuri periculoase

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 434
din
16.07.2015
pentru
aprobarea Regulamentului cu
privire la transportarea în
siguranţă
a
materialelor
radioactive

4 ani / 01.09.2018

Codul transportului feroviar,
care la momentul dat se află la
expertiză anticorupție.

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și
al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de
transport feroviar și rutier de călători

6 ani / 01.09.2020

Regulamentul privind evaluarea
ajutorului de stat acordat pentru
serviciile publice de transport
feroviar și rutier de călători,
aprobat prin Hotărârea
Consiliului Concurenței nr. 3 din
08 septembrie 2016

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și
al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și
obligațiile călătorilor din transportul feroviar

4 ani / 01.09.2018

29

30

31
Transport Naval

0,5

Codul transportului feroviar,
care la momentul dat se află la
expertiză anticorupție.

Directiva 96/75/CE a Consiliului din 19 noiembrie 1996 privind
sistemele de navlosire și de stabilire a prețurilor în transportul
național și internațional pe căile navigabile interioare în
Comunitate

3 ani / 01.09.2017

0,5

Elaborarea, aprobarea și
adoptarea proiectului de lege de
modificare a Legii nr. 176 din 12
iulie 2013 privind transportul
naval intern al Republicii
Moldova

0,5

Aprobarea Hotărârii de Guvern
privind accesul la profesia de
transportator de mărfuri pe cale
navigabilă în transportul
naţional şi internaţional şi
privind recunoaşterea reciprocă
a diplomelor, certificatelor şi a
altor titluri oficiale de calificare
pentru această activitate

32

Directiva 87/540/CEE a Consiliului din 9 noiembrie 1987 privind
inițierea profesiei de operator de transport de mărfuri pe cale
navigabilă în transportul național și internațional și privind
recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor
titluri oficiale de calificare pentru această activitate

3 ani / 01.09.2017

33
Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind
armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant
de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile
navigabile interioare din Comunitate

3 ani / 01.09.2017

0,5

Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru
navele de navigație interioară

5 ani / 01.09.2019

0,5

34

35

Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale
(RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul
Comunității

3 ani / 01.09.2017

36
Total 36 de acte UE, dintre care 2 au fost transpuse total, 17 - parţial, iar 17 directive rămân total netranspuse
Rata realizării - 2,7 %

0,5

Aprobarea Hotărârii de Guvern
privind condițiile de obținere a
brevetelor de conducător al
navei de navigație internă
pentru transportarea mărfurilor
și călătorilor
Aprobarea Hotărîrii de Guvern
privind stabilirea cerinţelor
tehnice pentru navele de
navigaţie interioară
În ședința Guvernului, din data
Elaborarea, aprobarea și
adoptarea proiectului de lege de
modificare a Legii nr. 176 din 12
iulie 2013 privind transportul
naval intern al Republicii
Moldova
În ședința Guvernului, din data
de 11.07.2018, a fost aprobată
Hotărîrea de Guvern cu privire
la crearea Agenției Navale

Capitolul 15
No. Denumirea actului UE

Statut: transpus Termen de transpunere
1;
transpus Actul prin a fost transpus
conform AA
partial-0,5

Impozitarea indirectă
Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare
Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
normele și standardele comune pentru organizațiile cu
rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru
1 activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime
Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 aprilie 2009
privind normele și standardele comune pentru
2 organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor
Statul de pavilion
Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
1 respectarea obligațiilor statelor de pavilion
Controlul statului portului
Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
1 controlul statului portului
Monitorizarea traficului maritim
Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a
unui sistem de monitorizare și informare privind traficul
navelor maritime și de abrogare a
1 Directivei 93/75/CEE a Consiliului

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

3 ani / 01.09.2017

Investigarea accidentelor
Directiva Consiliului 1999/35/CE a Parlamentului
European și a Consiliului de instituire a
principiilor fundamentale care reglementează
investigarea accidentelor din sectorul de transport
1 maritim
Răspunderea transportatorilor de persoane
Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 aprilie 2009
privind răspunderea în caz de accident a
1 transportatorilor de persoane pe mare.

Transportul Maritim Internaţional

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

Responsabil

Poziţia UE

Comentarii

Regulamentul (CE) nr 336/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului din 15 februarie 2006
privind aplicarea Codului Internațional de Management
2 al Siguranței pe teritoriul Comunității
Nave de pasageri
Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 6 mai 2009 privind regulile și
1 standardele de siguranță pentru navele de pasageri
Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999
privind sistemul de expertize obligatorii
pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de
feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide
2 de pasageri
Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 14 aprilie 2003 privind
cerințele de stabilitate specifice pentru navele de
3 pasageri

2 ani / 01.09.2016

4 ani / 01.09.2018

4 ani / 01.09.2018

4 ani / 01.09.2018

Petroliere
Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului
European și al Consiliului din 18 februarie 2002
privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la
coca dublă sau a unor standarde de
proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă
1 simplă
Vrachiere
Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a
cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea
1 și descărcarea în siguranță a vrachierelor
Echipaj
Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
1 nivelul minim de formare a navigatorilor

1
specificat în Convenția
MARPOL.

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

Protecția mediului
Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind
instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite
1 din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură

5 ani / 01.09.2019

Hotărîrea de Guvern nr.733 din
09.06.2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la stabilirea
unor cerințe referitoare la coca dublă
sau a unor standard de proiectare
echivalente pentru petrolierele cu coca
simplă

Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului
European și al Consiliului din 14 aprilie 2003
2 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave
Condiții tehnice
Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind
formalitățile aplicabile navelor la sosirea în și/sau la
plecarea din porturile statelor membre ale
1 Comunității
Condiții sociale
Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992
privind cerințele minime de securitate și
sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe
1 medicale la bordul navelor
Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999
privind Acordul de organizare a timpului de
lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația
Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană
(ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din
Transporturi din Uniunea Europeană (FST) –
anexa: Acordul european de organizare a timpului de
2 lucru al navigatorilor
Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 13 decembrie 1999 privind
aplicarea dispozițiilor referitoare la timpul de lucru al
navigatorilor la bordul navelor care fac escală în
3 porturile Comunității
Securitate maritimă
Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind
1 consolidarea securității portuare.
Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 31 martie 2004
privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor
2 portuare
Total 22 de acte UE, dintre care 1 a fost transpusă total
Rata realizării - 4,5 %

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017

2 ani / 01.09.2016
(Cu excepția celor
referitoare la inspecțiile
Comisiei)
2 ani / 01.09.2016
(Cu excepția celor
referitoare la inspecțiile
Comisiei)

Capitolul 16 Mediul înconjurător

No. Denumirea actului UE

Termen
transpunere
AA

de
Statut: transpus
conform
transpus partial-0,5

-1;

Actul prin a fost transpus

Responsabil

Impozitarea indirectă
Guvernanța în domeniul mediului și integrarea mediului în alte domenii de politică
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 13 decembrie 2011 privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra
mediului. Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
-stabilirea condițiilor în care proiectele din anexa I urmează să
fie supuse unei evaluări a
impactului asupra mediului și a unei proceduri de desemnare a
proiectelor din anexa II care
necesită o evaluare a impactului asupra mediului (articolul 4)
1 -determinarea domeniului de aplicare a informațiilor care
urmează a fi furnizate de inițiatorul proiectului (articolul 5)
-instituirea unei proceduri de consultare cu autoritățile din
domeniul mediului și a unei
proceduri de consultare publică (articolul 6)
-încheierea de înțelegeri cu țările vecine pentru schimbul de
informații și consultări
(articolul 7)
-stabilirea de măsuri pentru notificarea publicului cu privire la
rezultatul deciziilor privind
cererile de obținere a autorizației (articolul 9)
-instituirea unor căi de atac eficiente, cu un cost care să nu fie
prohibitiv și rapide la nivel
administrativ și judiciar cu participarea publicului și a ONG-urilor
(articolul 11)
Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și
programe asupra mediului. Se aplică următoarele dispoziții ale
acestei directive:
-adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
-instituirea unei proceduri de stabilire a planurilor sau
programelor care necesită o evaluare
2
strategică a mediului și a condițiilor în care planurile sau
programele pentru care evaluarea
strategică de mediu este obligatorie trebuie supuse unei astfel
de evaluări (articolul 3)

2 ani / 01.09.2016

1

MADRM
Transpusă prin Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului (EIM).

3 ani / 01.09.2017

1

2 ani / 01.09.2016

1

2 ani / 01.09.2016

1

3 ani / 01.09.2017

1

2 ani / 01.09.2016

1

3 ani / 01.09.2017

1

2 ani / 01.09.2016

1

Transpusă prin Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului

Transpusă prin Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului (EIM).
Transpusă prin Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului (EIM).
Transpusă prin Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului
Transpusă prin Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului (EIM).
Transpusă prin Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului

MADRM

MADRM

MADRM

MADRM

MADRM

MADRM

MADRM

Transpusă în Regulamentul privind accesul la informația de mediu, aprobat prin
Hotărâre de Guvern la 14 decembrie 2016.

3 ani / 01.09.2017

1

MADRM
Transpusă în Regulamentul privind accesul la informația de mediu, aprobat prin
Hotărâre de Guvern la 14 decembrie 2016.

Poziţia UE

Comentarii

-instituirea unei proceduri de consultare cu autoritățile din
domeniul mediului și a unei
proceduri de consultare publică (articolul 6)

2 ani / 01.09.2016

-încheierea de înțelegeri cu țările vecine pentru schimbul de
informații și consultări
(articolul 7)

3 ani / 01.09.2017

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
28 ianuarie 2003 privind accesul
publicului la informațiile despre mediu
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- stabilirea unor înțelegeri practice în temeiul cărora informațiile
în materie de mediu să fie
puse la dispoziția publicului și a excepțiilor aplicabile (articolele 3
și 4)
3 - garantarea faptului că autoritățile publice pun la dispoziția
publicului informațiile referitoare
la mediu [articolul 3 alineatul (1)]
- stabilirea unor proceduri de revizuire a deciziilor de a nu
furniza informații referitoare la
mediu sau de a furniza doar informații parțiale (articolul 6)

- crearea unui sistem de difuzare a informațiilor despre mediu
către public (articolul 7)
Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 26 mai 2003 de instituire a
participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe
privind mediul. Se aplică
următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- crearea unui mecanism de furnizare a informațiilor către public
[articolul 2 alineatul (2)
litera (a) și articolul 2 alineatul (2) litera (d)]

- crearea unui mecanism de consultare publică [articolul 2
alineatul (2) litera (b) și articolul 2
4 alineatul (3)]
- stabilirea unui mecanism pentru observații și opinii exprimate
de public pentru a fi luate în
MD/EU/Anexa XI/ro 4
considerare în procesul decizional [articolul 2 alineatul (2) litera
(c)]

1

Transpusă în Regulamentul privind accesul la informația de mediu, aprobat prin
Hotărâre de Guvern la 14 decembrie 2016.

MADRM

Legea nr. 11 din 2 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu

MADRM

Hotărârea Guvernului 1467 din 30 decembrie 2016 pentru aprobarea
Regulamentul privind accesul publicului la informația de mediu
2 ani / 01.09.2016

1

3 ani / 01.09.2017

1

Transpusă prin Regulamentul privind accesul la informația de mediu, aprobat
prin Hotărâre de Guvern nr. 1467 din 30 decembrie 2016.

MADRM

2 ani / 01.09.2016

1

Transpusă prin Regulamentul privind accesul la informația de mediu, aprobat
prin Hotărâre de Guvern nr. 1467 din 30 decembrie 2016.

MADRM

2 ani / 01.09.2016

1

Transpusă prin Regulamentul privind accesul la informația de mediu, aprobat
prin Hotărâre de Guvern nr. 1467 din 30 decembrie 2016.

MADRM

3 ani / 01.09.2017

1

Transpusă prin Regulamentul privind accesul la informația de mediu, aprobat
prin Hotărâre de Guvern nr. 1467 din 30 decembrie 2016.

MADRM

Legea nr. 11 din 2 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu

MADRM

Legea nr. 11 din 2 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu

MADRM

Legea nr. 11 din 2 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu

MADRM

Legea nr. 11 din 2 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu

MADRM

2 ani / 01.09.2016

0,5

3 ani / 01.09.2017

0,5

2 ani / 01.09.2016

3 ani / 01.09.2017

MADRM

0,5

0,5

- garantarea efectivă, în timp util și cu un cost care să nu fie
prohibitiv a accesului la justiție, la
nivel administrativ și judiciar în ceea ce privește legalitatea de
fond sau de procedură a
deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor autorităților publice în
aceste proceduri pentru
publicul vizat, inclusiv ONG-uri [articolul 3 alineatul (7) și articolul
4 alineatul (4), evaluarea
impactului asupra mediului și IPPC (IED)]

Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
(EIM).

3 ani / 01.09.2017

MADRM

0,5

Calitatea aerului

4 ani / 01.09.2018

MADRM

5 ani / 01.09.2019

MADRM

9 ani / 01.09.2023

MADRM

9 ani / 01.09.2023

MADRM

9 ani / 01.09.2023

MADRM

5 ani / 01.09.2019

MADRM

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 21 mai 2008 privind calitatea
aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
5 (autorităților) competente (articolul 3)
- stabilirea și clasificarea zonelor și a aglomerărilor (articolul 4)
- crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii
corespunzătoare, a calității aerului
înconjurător în raport cu poluanții atmosferici (articolele 5, 6 și 9)
- stabilirea unor planuri de calitate a aerului înconjurător pentru
zonele și aglomerările în care
nivelul de poluanți depășește valoarea-limită/valoarea-țintă
(articolul 23)
- stabilirea unor planuri de acțiune pe termen scurt pentru
zonele și aglomerările în care există
riscul ca pragurile de alertă să fie depășite (articolul 24)
- stabilirea unui sistem de furnizare a informațiilor către public
(articolul 26)

Directiva nu a fost
transpusă.
Transpunerea acesteia
este planificată pentru
anul 2019 cu suportul
GIZ. Cu suportul GIZ a
fost elaborată Strategia
de implementare a
monitoringului și
managementului
calității aerului
înconjurator conform
standardelor UE în
Republica Moldova.

4 ani / 01.09.2018

MADRM

5 ani / 01.09.2019

MADRM

9 ani / 01.09.2023

MADRM

9 ani / 01.09.2023

MADRM

5 ani / 01.09.2019

MADRM

Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 15 decembrie 2004 privind
arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice
policiclice în aerul înconjurător
6 Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- stabilirea și clasificarea zonelor și a aglomerărilor (articolul 3)
- crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii
corespunzătoare, a calității aerului
înconjurător în raport cu poluanții atmosferici (articolul 4)
- luarea de măsuri pentru a menține/îmbunătăți calitatea
aerului în raport cu poluanții relevanți
(articolul 3)
- stabilirea unui sistem de furnizare a informațiilor către public
(articolul 7)
Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind
reducerea conținutului de sulf din
anumiți combustibili lichizi
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- crearea unui sistem de eșantionare eficient și a unor metode
analitice corespunzătoare de
7
analiză (articolul 6)
- interzicerea utilizării păcurii grele și a motorinei cu un conținut
de sulf mai mare decât
valorile-limită stabilite [articolul 3 alineatul (1) și articolul 4
alineatul (1)]
MD/EU/Anexa XI/ro 6
- aplicarea valorilor-limită pentru conținutul de sulf din
combustibilii marini (articolele 4a
și 4b)

01.09.2014

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 414 din 06.04.2016 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili
lichizi

Directiva nu a fost
transpusă.
Transpunerea acesteia
este planificată pentru
anul 2019 cu suportul
GIZ.Cu suportul GIZ a
fost elaborată Strategia
de implementare a
monitoringului și
managementului
calității aerului
înconjurator conform
standardelor UE în
Republica Moldova.

Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 privind controlul
emisiilor de compuși organici volatili
(COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția
acestora de la terminale la stațiile de
distribuție a carburanților astfel cum a fost modificată prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- identificarea tuturor terminalelor pentru depozitarea și
încărcarea carburanților (articolul 2)

Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 21 aprilie 2004 privind
limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de
utilizarea de solvenți organici în anumite
vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
9 - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- stabilirea de limite maxime pentru conținutul de COV pentru
vopsele și lacuri (articolul 3 și
anexa II faza II)
- stabilirea de cerințe care să asigure etichetarea produselor
introduse pe piață și introducerea pe
piață de produse care să îndeplinească cerințele în domeniu
(articolele 3 și 4)
Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 octombrie 2001 privind
plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți
atmosferici
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorităților
competente care urmează să
10
îndeplinească cerința de a prezenta rapoarte privind inventarele
de emisii și de raportare în
temeiul directivei

Directiva nu a fost
transpusă.
Transpunerea acesteia
este planificată pentru
anul 2019 cu suportul
GIZ. Cu suportul GIZ a
fost elaborată foaia de
parcurs pentru
transpunerea Directivei
94/63/CE.

MADRM

Directiva nu a fost
transpusă.
Transpunerea acesteia
este planificată pentru
anul 2019 cu suportul
GIZ.Cu suportul GIZ a
fost elaborată foaia de
parcurs pentru
transpunerea Directivei
2004/42/CE.

MADRM

Directiva nu a fost
transpusă.
Transpunerea acesteia
este planificată pentru
anul 2019 cu suportul
GIZ.

4 ani / 01.09.2018

3 ani / 01.09.2017

8

- stabilirea unor măsuri tehnice pentru a reduce pierderile de
carburanți de la instalațiile de
depozitare la terminale și la stațiile de distribuție a carburanților
și în timpul
încărcării/descărcării containerelor mobile la terminale
(articolele 3, 4 și 6 și anexa III)
- impunerea obligației ca toate brațele articulate de încărcare a
autocisternelor și containerele
mobile să îndeplinească cerințele (articolele 4 și 5)

MADRM

3 ani / 01.09.2017

5 ani / 01.09.2019

4 ani / 01.09.2018

10 ani / 01.09.2024

10 ani / 01.09.2024

4 ani / 01.09.2018

10

- dezvoltarea de programe naționale pentru respectarea
plafoanelor naționale
-respectarea tuturor celorlalte obligații, inclusiv a plafoanelor
naționale de emisie

6 ani / 01.09.2020
10 ani / 01.09.2024

Calitatea apei și gestionarea resurselor
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 octombrie 2000 de stabilire
a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei astfel cum
a fost modificată prin Decizia
nr. 2455/2001/CE.
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente

3 ani / 01.09.2017

0,5

Transpusă prin Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 şi a mecanismului de
punere în aplicare a Legii Apelor, care constă din 21 de acte normative
MADRM

- identificarea districtelor bazinelor hidrografice și stabilirea
11 unor măsuri administrative pentru
fluvii, lacuri și ape de coastă internaționale (articolul 3)

6 ani / 01.09.2020

- analiza caracteristicilor districtelor bazinelor hidrografice
(articolul 5)

6 ani / 01.09.2020

- stabilirea unor programe de monitorizare a calității apei
(articolul 8)

6 ani / 01.09.2020

- elaborarea planurilor de gestionare a districtelor hidrografice,
consultări cu publicul și
publicarea acestor planuri (articolele 13 și 14)
Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 octombrie 2007 privind
evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente

Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 04.10.2013 cu privire la hotarele districtelor
bazinelor şi subbazinelor hidrografice şi hărţile speciale în care sînt determinate

8 ani / 01.09.2022

3 ani / 01.09.2017

0,5

Hotărîrea Guvernului nr. 866 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare a
districtului bazinului hidrografic
Hotărîrea Guvernului nr. 932 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a
apelor subterane
Hotărîrea Guvernului nr. 866 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare a
districtului bazinului hidrografic
Hotărirea Guvernului nr. 814 din
17.10.2017 privind aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului
hidrografic Nistru

MADRM

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 şi a mecanismului de punere în aplicare a
Legii Apelor, care constă din 21 de acte normative
Transpusă parțial prin HG nr.887 din 11.11.2013 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţii

MADRM

MADRM

MADRM

MADRM

- întreprinderea evaluărilor preliminare ale inundațiilor
(articolele 4 și 5)

12

4 ani / 01.09.2018

0,5

A fost elaborat și
prezentat Cancelariei de
Stat pentru promovare,
proiectul hotărîrii de
Guvern pentru
aprobarea Concepției
reformei sistemului
național de gestionare,
prevenire și reducere a
consecințelor
inundațiilor
Este inițiat
modificarea/completare
a HG nr. 1030 din

12
MADRM
Este inițiat
modificarea/completare
a HG nr. 1030 din
13.10.2000 cu privire la
aprobarea Schemei de
protecție a localităților
din Republica Moldova
împotriva inundațiilor

7 ani / 01.09.2021

- elaborarea unor hărți ale pericolelor de inundații și hărți ale
riscurilor de inundații (articolul 6)
MADRM

Este inițiat procesul de
elaborare a Planurilor
de gestionare a riscului
de inundații în
districtele bazinelor
hidrografice Nistru și
Dunărea-Prut-Marea
Neagră

8 ani / 01.09.2022

- stabilirea unor planuri de gestionare a riscurilor de inundații
(articolul 7)
Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind
tratarea apelor urbane reziduale astfel
MD/EU/Anexa XI/ro 9
cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE și prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003
Se aplică următoarele dispoziții din Directiva 91/271/CEE:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente

3 ani / 01.09.2017

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 şi a mecanismului de punere în aplicare a
Legii Apelor, care constă din 21 de acte normative
Transpusă parțial pri HG nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind cerinţele de colectare,
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau
în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale

MADRM

MADRM
13
5 ani / 01.09.2019

- evaluarea situației colectării și tratării apelor urbane reziduale
- identificarea zonelor și aglomerărilor sensibile (articolul 5 și
anexa II)
- elaborarea programului tehnic și de investiții pentru punerea
în aplicare a cerințelor privind
tratarea apelor urbane reziduale (articolul 17)
Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind
calitatea apei destinate consumului
uman, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr.
1882/2003
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
14 (autorităților) competente
- stabilirea standardelor pentru apa potabilă (articolele 4 și 5)
- instituirea unui sistem de monitorizare (articolele 6 și 7)
- instituirea unui instrument de furnizare a informațiilor către
consumatori (articolul 13)

6 ani / 01.09.2020
8 ani / 01.09.2022

3 ani / 01.09.2017

4 ani / 01.09.2018
6 ani / 01.09.2020
6 ani / 01.09.2020

În august 2016 a fost
elaborat Raportul
privind inițierea
evaluării situației în
domeniul colectării și
epurării apelor uzate
urbane, și prezentat
Cancelariei de Stat.

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind
protecția apelor împotriva
poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, astfel cum a fost
modificată prin Regulamentul (CE)
nr. 1882/2003
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente

3 ani / 01.09.2017

- stabilirea programelor de monitorizare (articolul 6)

3 ani / 01.09.2017

Hotărîrea Guvernului nr.836 din 29 octombrie 2013 „Pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activităţi agricole”

15

- identificarea apelor afectate de poluare și a celor care ar putea
fi afectate și desemnarea
zonelor vulnerabile la nitrați (articolul 3)
- stabilirea unor programe de acțiune și a unor coduri de bune
practici agricole pentru zonele
vulnerabile la nitrați (articolele 4 și 5)
Gestionarea deșeurilor și a resurselor
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 19 noiembrie 2008 privind
deșeurile
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- pregătirea planurilor de gestionare a deșeurilor în
conformitate cu cele cinci niveluri ale
ierarhiei deșeurilor și programele de prevenire a generării
deșeurilor (capitolul V)
- stabilirea mecanismului de recuperare integrală a costurilor în
16 conformitate cu principiul
poluatorul plătește și cu principiul extins al responsabilității
producătorului (articolul 14)
- instituirea unui sistem de autorizare pentru
unitățile/întreprinderile care desfășoară activități
de eliminare sau de valorificare a deșeurilor, cu obligații specifice
pentru gestionarea
deșeurilor periculoase (capitolul IV)
- crearea unui registru de colectare a deșeurilor și de unități și
întreprinderi de transport
(capitolul IV)
Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind
depozitele de deșeuri, astfel cum a
fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- clasificarea depozitelor de deșeuri (articolul 4)
- pregătirea unei strategii naționale de reducere a cantității de
deșeuri urbane biodegradabile
destinate depozitelor de deșeuri (articolul 5)
- crearea unui sistem de cerere și autorizare și a unor proceduri
de acceptare a deșeurilor
17 (articolele 5 - 7, 11, 12 și 14)

MADRM

Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 29.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind prevenirea poluării apelor din activități agricole
MADRM

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

2 ani / 01.09.2016

0,5

Transpusă în Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile
MADRM

4 ani / 01.09.2018
MADRM
4 ani / 01.09.2018
MADRM

5 ani / 01.09.2019

0,5
MADRM

5 ani / 01.09.2019
MADRM

3 ani / 01.09.2017

4 ani / 01.09.2018
5 ani / 01.09.2019

4 ani / 01.09.2018

Instituit un sistem de
autorizare pentru
unitățile/întreprinderile
care desfășoară
activități de eliminare
sau de valorificare a

17
- instituirea unor proceduri de control și monitorizare în etapa
de exploatare a depozitelor de
deșeuri și a unor proceduri de închidere și posttratare pentru
depozitele de deșeuri care
urmează a fi dezafectate (articolele 12 și 13)
- crearea de planuri de amenajare pentru depozitele de deșeuri
existente (articolul 14)
- crearea unui mecanism de calculare a costurilor (articolul 10)
- garantarea faptului că deșeurile relevante sunt tratate înainte
de a fi evacuate în depozitele de
deșeuri (articolul 6)
Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 15 martie 2006 privind
gestionarea deșeurilor din industriile extractive
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- stabilirea unui sistem care să garanteze că operatorii întocmesc
planuri de gestionare a
deșeurilor (identificarea și clasificarea instalațiilor de gestionare
a deșeurilor; caracterizarea
18 deșeurilor) (articolele 4 și 9)
- stabilirea unui sistem de autorizare, de garanții financiare și a
unui sistem de inspecție
(articolele 7, 14 și 17)
- stabilirea de proceduri pentru gestionarea și monitorizarea
golurilor de excavare (articolul 10)
-instituirea unor proceduri de închidere și post-închidere
aplicabile instalațiilor de gestionare a
deșeurilor miniere (articolul 12)
- întocmirea unui inventar de instalații de gestionare a
deșeurilor miniere închise (articolul 20)

7 ani / 01.09.2021

7 ani / 01.09.2021
5 ani / 01.09.2019
7 ani / 01.09.2021

2 ani / 01.09.2016

4 ani / 01.09.2018

6 ani / 01.09.2020
6 ani / 01.09.2020
6 ani / 01.09.2020
6 ani / 01.09.2020

Protejarea naturii
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 30 noiembrie 2009 privind
conservarea păsărilor sălbatice
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- evaluarea speciilor de păsări care necesită măsuri de
conservare speciale și a speciilor
migratoare care apar în mod regulat
- identificarea și desemnarea unor zone de protecție specială
19 pentru speciile de păsări
[articolul 4 alineatul (1)]
- stabilirea unor măsuri speciale de conservare pentru a proteja
speciile migratoare care apar în
mod regulat [articolul 4 alineatul (2)]

2 ani / 01.09.2016

0,5
Transpusă prin Legea nr. 61 din 01.04.2011 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative

4 ani / 01.09.2018

4 ani / 01.09.2018

01.09.2014

1
Transpusă prin Legea nr. 61 din 01.04.2011 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative

-stabilirea unui sistem general de protecție pentru toate speciile
de păsări sălbatice dintre care
păsările vânate reprezintă o subgrupă specială și interzicerea
anumitor tipuri de
capturare/ucidere [Articolele 5, 6, 7, 8, articolul 9 alineatul (1) și
articolul 9 alineatul (2)]
Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor
naturale și a speciilor de faună și
floră sălbatică, astfel cum a fost modificată prin Directiva
97/62/CE, Directiva 2006/105/CE și
Regulamentul (CE) 1882/2003
Se aplică următoarele dispoziții din Directiva 92/43/CEE:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- pregătirea inventarierii siturilor, desemnarea acestor situri și
stabilirea priorităților pentru
gestionarea acestora (inclusiv finalizarea inventarului pentru
potențialele situri din rețeaua
Smarald și stabilirea de măsuri de protecție și gestionare pentru
20
aceste situri) (articolul 4)
- stabilirea măsurilor necesare pentru conservarea acestor situri
(articolul 6)
- stabilirea unui sistem de monitorizare a stadiului de conservare
a habitatelor și a speciilor
(articolul 11)
- instituirea unui sistem strict de protecție a speciilor enumerate
în anexa IV la directiva
menționată ca fiind relevante pentru Republica Moldova
(articolul 12)
- stabilirea unui sistem de promovare a educației și de informare
generală a publicului
(articolul 22)

5 ani / 01.09.2019

3 ani / 01.09.2017

0,5

Legea nr. 162 din 20.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 noiembrie 2007 și Legea nr.
94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la rețeaua ecologică)

1

Transpus prin Regulamentul privind condițiile de deversare a apelor uzate în
corpurile de apă, aprobat prin HG nr. 802 din 09.10.2013; Transpus prin Ghidul
pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată
din industria alimentară, aprobat prin ordinul MM nr. 61 din 10.09.2014

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019
6 ani / 01.09.2020

6 ani / 01.09.2020

6 ani / 01.09.2020

Poluarea industrială și accidentele industriale
Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 24 noiembrie 2010 privind MD/EU/Anexa XI/ro 15 emisiile
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării).
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- identificarea instalațiilor care necesită o autorizare (anexa I)

4 ani / 01.09.2018

3 ani / 01.09.2017
MADRM

- punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile (BAT)
luând în considerare concluziile documentelor de referință
21 privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) [articolul 14
alineatele (3) - (6) și articolul 15 alineatele (2) - (4)]
- instituirea unui sistem de permise integrate (articolele 4 - 6, 12,
21 și 24 și anexa IV)
- instituirea și aplicarea unui mecanism de monitorizare a
conformității
[articolul 8, articolul 14 alineatul (1) litera (d) și articolul 23
alineatul (1)]

10 ani / 01.09.2024

6 ani / 01.09.2020

8 ani / 01.09.2022

- stabilirea unor valori-limită ale emisiilor pentru instalațiile de
ardere (articolul 30 și anexa V)
- elaborarea unui plan național de tranziție pentru reducerea
progresivă a emisiilor totale anuale din instalațiile existente
(opțional pentru fixarea valorilor-limită ale emisiilor pentru
instalațiile existente) (articolul 32)
Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind
controlul asupra riscului de accidente majore care implică
substanțe periculoase, astfel cum a fost modificată prin Directiva
2003/105/CE și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 MD/EU/Anexa
XI/ro 16
Se aplică următoarele dispoziții din Directiva 96/82/CE:
22 - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității
(autorităților) competente
- instituirea unor mecanisme eficiente de coordonare între
autoritățile relevante
- crearea unor sisteme de primire a notificărilor cu privire la
unitățile Seveso relevante și de raportare a accidentelor majore
(articolele 6, 14 și 15)
Substanțele chimice
Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de
produse chimice periculoase.
Se aplică următoarele dispoziții ale acestui regulament:
- punerea în aplicare a procedurii de notificare a exporturilor
(articolul 7)
- punerea în aplicare a procedurilor de procesare a notificărilor
de export primite din partea altor țări (articolul 8)
- instituirea de proceduri pentru elaborarea și transmiterea
notificărilor privind actele normative
cu caracter definitiv (articolul 10)
- instituirea de proceduri pentru elaborarea și transmiterea
23 notificărilor privind deciziile de
import (articolul 12)
-punerea în aplicare a procedurii PIC („consimțământ prealabil
în cunoștință de cauză”) pentru exportul anumitor produse
chimice, în special pentru cele menționate în anexa III la
Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ
prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse
chimice periculoase și pesticide care fac obiectul comerțului
internațional (articolul 13)
- implementarea cerințelor de etichetare și de ambalare pentru
produsele chimice exportate (articolul 16)
- desemnarea autorităților naționale care controlează
importurile și exporturile de produse chimice (articolul 17)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
24 etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.
Se aplică următoarele dispoziții ale acestui regulament:
- desemnarea autorității (autorităților) competente (articolul 43)

4 ani / 01.09.2018

6 ani / 01.09.2020

4 ani / 01.09.2018

4 ani / 01.09.2018
7 ani / 01.09.2021

3 ani / 01.09.2017

2 ani / 01.09.2016

2 ani / 01.09.2016

2 ani / 01.09.2016

3 ani / 01.09.2017

3 ani / 01.09.2017
2 ani / 01.09.2016

4 ani / 01.09.2018

24

- implementarea clasificării, etichetării și ambalării substanțelor
și amestecurilor (articolul 4)
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
(REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse
Chimice Se aplică următoarele dispoziții ale acestui regulament:
- desemnarea autorității (autorităților) competente, a
autorităților de aplicare a legii și stabilirea unui sistem oficial de
monitorizare și control (articolele 121 și 125)

7 ani / 01.09.2021

4 ani / 01.09.2018

- adoptarea unor dispoziții de drept intern pentru sancțiunile
5 ani / 01.09.2019
aplicabile pentru încălcarea
25 legislației naționale privind substanțele chimice (articolul 126)
- adoptarea unor dispoziții naționale privind instituirea unui
sistem național de înregistrare a substanțelor chimice și a
4 ani / 01.09.2018
amestecurilor de substanțe chimice (titlul II, articolele 5, 6, 7 și
14)
- adoptarea unor dispoziții de drept intern referitoare la
informațiile din cadrul lanțului de aprovizionare privind
4 ani / 01.09.2018
substanțele chimice și amestecurile de substanțe chimice,
precum și obligațiile care le revin utilizatorilor din aval (titlurile IV
și V, articolele 31 și 37)
- adoptarea de dispoziții naționale privind adoptarea listei de
restricții, astfel cum se specifică în
4 ani / 01.09.2018
anexa XVII la REACH (titlul VIII, articolul 67)
Total 25 de acte UE, dintre care 3 acte au fost transpuse total, iar 10 acte UE au fost transpuse parţial
Rata realizării - 12 %

No. Denumirea actului UE
Impozitarea indirectă
Schimbările climatice și protecția stratului de ozon
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13
octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- instituirea unui sistem pentru identificarea instalațiilor relevante și pentru
1
identificarea gazelor
cu efecte de seră (anexele I și II)
- crearea unui sistem de monitorizare, raportare, verificare și asigurare a
punerii în aplicare și a
unor proceduri de consultare publică (articolele 9, 14 - 17, 19 și 21)
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră.
Se aplică următoarele dispoziții ale acestui regulament:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților)
competente
2
- stabilirea/adaptarea cerințelor de formare și certificare naționale pentru
personalul și societățile relevante (articolul 5)
- stabilirea de sisteme de raportare în vederea obținerii de date privind
emisiile în sectoarele relevante (articolul 6)
- stabilirea unor sisteme de asigurare a punerii în aplicare (articolul 13)

Capitolul 17 Politici climatice
Statut: transpus Termen
de
transpunere
1;
transpus Actul prin a fost transpus
conform AA
partial-0,5

Responsabil

Poziţia UE

Comentarii

MADRM
În cadrul proiectului
Comisiei Europene
Clima-East a fost
elaborată foaia de
parcurs privind
transpunerea
Directivei
2003/87/CE.

8 ani / 01.09.2022

4 ani / 01.09.2018

0,5

Hotărîrea Guvernului nr.
1242 din 14.11.2016 pentru
aprobarea Regulamentului
cu privire la măsurile de
reducere a emisiilor
provenite de la sistemele de
climatizare ale
autovehiculelor

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.
Se aplică următoarele dispoziții ale acestui regulament:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților)
competente
- stabilirea unei interdicții privind producerea de substanțe reglementate, cu
excepția anumitor utilizări și, până în 2019, a hidroclorofluorocarburilor
(HCFC) (articolul 4)
- stabilirea unei interdicții privind introducerea pe piață și utilizarea
substanțelor reglementate, cu excepția HCFC regenerate, care pot fi folosite
ca agent refrigerant până în 2015 (articolele 5 și 11)
- definirea condițiilor pentru producerea, introducerea pe piață și utilizarea
3
de substanțe MD/EU/Anexa XII/ro 2
reglementate pentru utilizările exceptate (ca intermediari de sinteză, agenți
de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice și utilizarea
critică de haloni) și derogări individuale, inclusiv utilizările bromurii de metil
în cazuri de urgență (capitolul III)
- instituirea unui sistem de licențe pentru importul și exportul de substanțe
reglementate pentru utilizările exceptate (capitolul IV) și de obligații de
raportare pentru statele membre și întreprinderi (articolele 26 și 27)
- stabilirea obligațiilor privind recuperarea, reciclarea, regenerarea și
distrugerea substanțelor reglementate uzate (articolul 22)
- stabilirea de proceduri pentru monitorizarea și inspectarea scurgerilor de
substanțe reglementate (articolul 23)

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13
octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților)
competente
- realizarea unei evaluări a consumului național de combustibil
- stabilirea unui sistem de monitorizare a calității combustibililor (articolul 8)
4
- interzicerea comercializării benzinei cu plumb [articolul 3 alineatul (1)]
- autorizarea comercializării benzinei fără plumb, a combustibililor diesel și a
carburanților folosiți pentru utilajele mobile nerutiere și tractoarele agricole
și forestiere, cu condiția îndeplinirii cerințelor relevante (articolele 3 și 4)
– stabilirea unui sistem de reglementare pentru a reglementa împrejurările
excepționale și a unui sistem de culegere de date privind calitatea
combustibililor la nivel național (articolele 7 și 8)
Total 4 acte UE, dintre care 1 a fost transpusă parţial
Rata realizării - 0 %

MADRM

În cadrul proiectului
Comisiei Europene
Clima-East a fost
elaborată foaia de
parcurs privind
transpunerea
Regulamentului
nr.1005/2009

MADRM

Este în proces de
elaborare Raportul
național privind
consumul de
combustibil.

5 ani / 01.09.2019

5 ani / 01.09.2019

No. Denumirea actului UE

Termen de
conform AA

Capitolul 18 Societatea Informaţională
transpunere Statut: transpus -1; Actul prin a fost
transpus partial-0,5 transpus

Impozitarea indirectă
Tutun

1

2

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 7 martie 2002 privind un cadru
de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de
comunicații electronice (Directiva-cadru), astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009
Se aplică următoarele dispoziții ale Directivei 2002/21/CE:
– consolidarea capacității administrative și a independenței
autorității naționale de reglementare în domeniul
comunicațiilor electronice;
– stabilirea procedurilor de consultare publică pentru măsurile
de reglementare noi;
– instituirea unor mecanisme eficiente de atac împotriva
deciziilor autorității naționale de
reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, precum
și
– definirea piețelor relevante de produse și servicii din sectorul
comunicațiilor electronice care
sunt susceptibile reglementării ex ante și analiza acestor piețe,
cu scopul de a stabili dacă pe
acestea există o putere de piață semnificativă (SMP).

Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de
comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), astfel
cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009.
Se aplică următoarele dispoziții ale Directivei 2002/20/CE:
– punerea în aplicare a unui regulament care să prevadă
autorizații generale și să limiteze
nevoia de licențe individuale în cazuri specifice, justificate în
mod corespunzător

18 luni/01.03.2016

2 ani / 01.09.2016

0,5

Legea nr. 135 din
07.07.2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
comunicaţiilor
electronice nr.
241/2007, Lege nr.
28 din 10.03.2016
privind accesul pe
proprietăţi şi
utilizarea partajată a
infrastructurii
asociate reţelelor
publice de
comunicaţii
electronice

0,5

Legea nr. 135 din
07.07.2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
comunicaţiilor
electronice nr.
241/2007

Responsabil

Poziţia UE

Comentarii

3

Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații
electronice și la infrastructura asociată, precum și
interconectarea acestora
(Directiva privind accesul), astfel cum a fost modificată prin
Directiva 2009/140/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009.
Pe baza analizei de piață, efectuate în conformitate cu
directiva-cadru, autoritatea națională de reglementare în
domeniul comunicațiilor electronice impune operatorilor care
s-au dovedit a avea
putere semnificativă pe piață (SMP) pe piețele relevante,
obligații de reglementare adecvate, cu privire la:
– accesul la, și utilizarea infrastructurilor specifice de rețea;
– controlul prețurilor privind accesul și tarifele de
interconectare, inclusiv obligațiile în funcție de costuri, precum
și
– transparență, non-discriminare și separarea contabilă.

4

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile
utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de
comunicații (directiva privind serviciul universal), astfel cum a
fost modificată prin Directiva 2009/136/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009.
Se aplică următoarele dispoziții ale Directivei 2002/22/CE:
– punerea în aplicare a Regulamentului privind obligațiile de
serviciu universal (USO), inclusiv stabilirea unor mecanisme
pentru calculul prețurilor și finanțare, și
– asigurarea respectării intereselor și drepturilor utilizatorilor,
în special prin introducerea portabilității numerelor și
numărului unic european pentru apeluri de urgență 112

18 luni/01.03.2016

3 ani / 01.09.2017

0,5

Legea nr. 135 din
07.07.2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
comunicaţiilor
electronice nr.
241/2007

0,5

Legea nr. 135 din
07.07.2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
comunicaţiilor
electronice nr.
241/2007

5

6

7

Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002
privind concurența pe piețele de rețele și servicii de
comunicații electronice

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor
electronice), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009 /
136/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 25
noiembrie 2009.
Se aplică următoarele dispoziții ale Directivei 2002/58/CE:
– punerea în aplicare a unui Regulament pentru a asigura
protecția drepturilor și libertăților fundamentale, și în special a
dreptului la viață privată, în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor
electronice și pentru a asigura libera circulație a acestor date,
precum și a echipamentelor și serviciilor de comunicații
electronice

Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare
pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în
Comunitatea Europeană
– adoptarea unei politici și a unei reglementări care să asigure
disponibilitatea armonizată și utilizarea eficientă a spectrului
de frecvențe radio

18 luni/01.03.2016

3 ani / 01.09.2017

2 ani / 01.09.2016

0,5

Legea nr. 135 din
07.07.2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
comunicaţiilor

0,5

Legea nr. 135 din
07.07.2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
comunicaţiilor
electronice nr.
241/2007

1

Programul de
management al
spectrului de
frecvenţe radio pe
anii 2013-2020,
aprobat prin
Hotărârea
Guvernului nr.116
din 11.02.2013

lipsa expertizei de
compatibilitate și a
TC

8

9

Decizia 2008/294/CE a Comisiei din 7 aprilie 2008 privind
condițiile armonizate de utilizarea spectrului de frecvențe
pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul
aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 9 martie 1999 privind
echipamentele hertziene și echipamentele terminale de
telecomunicații și recunoașterea reciprocă a
conformității acestora

2 ani / 01.09.2016

18 luni/01.03.2016

1

0,5

Hotărârea Comisiei
de Stat pentru
Frecvenţe Radio nr.
3 din 01.07.2015
„Cu privire la
aprobarea
modificărilor şi
completărilor ce se
operează în Tabelul
naţional de atribuire
a benzilor de
frecvenţe”, Tabelul
naţional de atribuire
a benzilor de
frecvenţe;
Programul de
management al
spectrului de
frecvenţe radio pe
anii 2013-2020,
aprobat prin
Hotărârea
Guvernului nr.116
din 11.02.2013

Hotărârea
Guvernului nr. 1274
din 23 noiembrie
2007 pentru
aprobarea
Reglementării
tehnice
„Echipamente radio,
echipamente
terminale de
telecomunicaţii şi
recunoaşterea
conformităţii
acestora”

lipsa expertizei de
compatibilitate și a
TC

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor
societății informaționale, în special ale comerțului electronic,
pe piața
internă (Directiva privind comerțul electronic)
Se aplică următoarele dispoziții ale respectivei directive:
10 – impulsionarea dezvoltării e-comerțului;
– eliminarea obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere a
serviciilor societății
informaționale;
– asigurarea securității juridice pentru furnizorii de servicii ale
societății informaționale; și
– armonizarea limitărilor la răspunderea furnizorilor de servicii
care acționează în calitate de
intermediari, atunci când furnizează servicii de simplă
transmitere, caching sau hosting,
neprevăzând nicio obligație generală de a monitoriza.
Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
11 din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din
sectorul public

3 ani / 01.09.2017

2 ani / 01.09.2016

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru
semnăturile electronice
Se aplică următoarele dispoziții ale respectivei directive:
– adoptarea unei politici și legislații în vederea creării unui
12
1 ani / 01.09.2015
cadru pentru utilizarea semnăturilor electronice care să
asigure recunoașterea lor legală de bază și admisibilitatea ca
probă în justiție
– stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a
furnizorilor de servicii de certificare care eliberează certificate
calificate
Total 12 de acte UE, dintre care 3 au fost transpuse total, 8 - parţial, 1 netranspusă
Rata realizării - 25 %

0,5

Lege nr. 28 din
10.03.2016 privind
accesul pe
proprietăţi şi
utilizarea partajată a
infrastructurii
asociate reţelelor
publice de
comunicaţii
electronice, Legea
nr. 59/2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
nr.284-XV din 12
iulie 2004 privind
comerţul
electronic., Legea
nr. 91 din
29.05.2014 privind
semnătura
electronică și
documentul

1

Legea nr. 91 din
29.05.2014 privind
semnătura
electronică și
documentul
electronic

În cazul Legii
91/2014 nu a fost
evaluată
transpunerea
actului UE și nu este
indicat în clauza de
armonizare.

Capitolul 21 Sănătatea publică
No. Denumirea actului UE

Termen
de Statut: transpus Actul prin a fost
transpunere conform 1;
transpus
transpus
AA
partial-0,5

Responsabil

Poziţia UE

Comentarii

Impozitarea indirectă
Tutun

Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea
1 actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale
statelor membre în materie de fabricare,
prezentare și vânzare a produselor din tutun

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 26 mai 2003 privind
2 armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative ale statelor membre în materie de
publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din
tutun
Boli transmisibile

7 ani / 01.09.2021

3 ani / 01.09.2017

1

1

Hotărârea
Guvernului nr.
1065 din 19
septembrie 2016
pentru aprobarea
regulamentelor
sanitare privind
produsele din
tutun şi produsele
conexe.
Legea nr. 124 din
29 mai 2015
pentru modificarea
și completarea
unor acte
legislative.

lipsa expertizei de
compatibilitate și a
TC

Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare
3
a unei rețele de supraveghere epidemiologică și control
al bolilor transmisibile în Comunitate

7 ani / 01.09.2021

Decizia nr. 2000/96/CE a Comisiei din 22 decembrie
1999 privind bolile transmisibile care vor fi
4 incluse în mod progresiv în rețeaua Comunității în
conformitate cu Decizia nr. 2119/98/CE a
Parlamentului European și a Consiliului

7 ani / 01.09.2021

Decizia nr. 2002/253/CE a Comisiei din 19 martie 2002
de stabilire a definițiilor de caz pentru
5 raportarea bolilor transmisibile rețelei comunitare în
conformitate cu Decizia 2119/98/CE a
Parlamentului European și a Consiliului

7 ani / 01.09.2021

1

Hotărârea
Guvernului nr. 531
din 03 iulie
2014”Cu privire la
acţiunile de
implementare a
Regulamentului
Sanitar
Internaţional în
prevenirea
transmiterii
transfrontaliere a
pericolelor pentru
sănătatea publică”
a fost aprobată şi
este în proces de
implementare

lipsa expertizei de
compatibilitate și a
TC

Decizia nr. 2000/57/CE a Comisiei din 22 decembrie
1999 privind sistemul de alertă precoce și de
6 reacție pentru prevenirea și controlul bolilor
transmisibile în temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE a
Parlamentului European și a Consiliului

Sânge

7 ani / 01.09.2021

1

Hotărîrea
Guvernului nr.
1431 din 29
decembrie 2016
pentru aprobarea
Regulamentului
privind sistemul de
alertă precoce și
răspuns rapid
pentru prevenirea,
controlul bolilor
transmisibile și
evenimentelor de
sănătate publică

Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind
stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru
recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și
distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine

7

5 ani / 01.09.2019

1

Legea cu privire la
donarea de sînge şi
transfuzia sanguină
nr.241-XVI din
20.11.08, 40 de
acte normative ordonanţe şi
dispoziţii a
Ministerului
Sănătății ce
reglementeazî
activitatea
Serviciului de Sînge
emise în perioada
2007-2017,
actualmente în
vigoare, Programul
naţional de
securitate
transfuzională şi
autoasigurare a
ţării cu produse
sangvine pentru
anii 2017-2021

lipsa expertizei de
compatibilitate și a
TC

Directiva 2004/33/CE a Comisiei din 22 martie 2004 de
punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE
a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește anumite cerințe tehnice pentru sânge și
componente sanguine

8

5 ani / 01.09.2019

1

Legea cu privire la
donarea de sînge şi
transfuzia sanguină
nr.241-XVI din
20.11.08, 40 de
acte normative ordonanţe şi
dispoziţii a
Ministerului
Sănătății ce
reglementeazî
activitatea
Serviciului de Sînge
emise în perioada
2007-2017,
actualmente în
vigoare, Programul
naţional de
securitate
transfuzională şi
autoasigurare a
ţării cu produse
sangvine pentru
anii 2017-2021

lipsa expertizei de
compatibilitate și a
TC

Directiva 2005/62/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005
de punere în aplicare a
Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind standardele și
specificațiile comunitare referitoare la un sistem de
calitate pentru unitățile de transfuzie sangvină

9

5 ani / 01.09.2019

1

Legea cu privire la
donarea de singe şi
transfuzia sanguină
nr.241-XVI din
20.11.08,
Programul naţional
de securitate
transfuzională şi
autoasigurare a
ţării cu produse
sangvine pentru
anii 2017-2021,
Ordinul
Ministerului
Sănătăţii nr. 105
din 23.04.2009 „Cu
privire la
aprobarea
Ghidurilor de
activitate
hemotransfuzional
ă” - „Ghid pentru
prepararea,
utilizarea şi
asigurarea calităţii
componentelor
sanguine”

lipsa expertizei de
compatibilitate și a
TC

Directiva 2005/61/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005
de punere în aplicare a
Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a
Consiliului în ceea ce privește cerințele de
trasabilitate și notificarea incidentelor și a reacțiilor
adverse grave

10
Organe, țesuturi și celule
Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 31 martie 2004 privind
stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru
11 donarea, obținerea, controlul, prelucrarea,
MD/EU/Anexa XIII/ro 3
conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a
celulelor umane

5 ani / 01.09.2019

7 ani / 01.09.2021

1

Legea cu privire la
donarea de singe şi
transfuzia sanguină
nr.241-XVI din
20.11.08,
Programul naţional
de securitate
transfuzională şi
autoasigurare a
ţării cu produse
sangvine pentru
anii 2017-2021,
Ordinul
Ministerului
Sănătăţii nr. 105
din 23.04.2009 „Cu
privire la
aprobarea
Ghidurilor de
activitate
hemotransfuzional
ă” - „Ghid pentru
prepararea,
utilizarea şi
asigurarea calităţii
componentelor
sanguine”

lipsa expertizei de
compatibilitate și a
TC

Directiva 2006/17/CE a Comisiei din 8 februarie 2006 de
punere în aplicare a
Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European și a
12 Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe
tehnice pentru donarea, obținerea și testarea țesuturilor
și a celulelor umane
Directiva 2006/86/CE a Comisiei din 24 octombrie 2006
de punere în aplicare a
Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European și a
Consiliului cu privire la cerințele de
13 trasabilitate, notificarea reacțiilor și a incidentelor
adverse grave, precum și la anumite cerințe
tehnice pentru codificarea, prelucrarea, conservarea,
stocarea și distribuirea țesuturilor și a
celulelor umane
Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 7 iulie 2010 privind
14 standardele de calitate și siguranță referitoare la
organele umane destinate transplantului
Total 14 de acte UE, dintre care 8 au fost transpuse total
Rata realizării - 57,14 %

7 ani / 01.09.2021

7 ani / 01.09.2021

7 ani / 01.09.2021

Capitolul 25 Cooperarea în domeniul culturii, al politicii audiovizuale și al mass-media
No. Denumirea actului UE
Impozitarea indirectă
Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 11 decembrie 2007 de
modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului
1 privind coordonarea anumitor acte cu putere de
lege și acte administrative ale statelor membre c
privire la desfășurarea activităților de difuzare a
programelor de televiziune
Total 1 act UE, care nu a fost transpusă
Rata realizării - 0 %

Termen de
conform AA

transpunere Statut: transpus -1; Actul prin a fost
transpus partial-0,5 transpus

2 ani / 01.09.2016

Responsabil

Poziţia UE

Comentarii

