
 

Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÂRE nr.____ 

din „_______________” ______2021 

Chişinău 

 

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1045/2005  

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, 

comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților 

 

În temeiul art. 21, alin. (1) al Legii nr. 119/2004 cu privire la produsele de 

uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 

100-103 art. 510), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Hotărârea Guvernului nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz 

fitosanitar și a fertilizanților (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 

135-138, art. 1128), se modifică după cum urmează. 

 

1. în Hotărâre 

1) în preambul, textul ”Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la 

protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr.241-246, art.748), Legii nr.1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire 

la regimul produselor şi substanţelor nocive (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1997, nr.67-68, art.557) şi” se exclud; 

 

2) pct. 3 se abrogă; 

 

2. în Anexa nr. 1 la Hotărâre 

1) la pct. 1, textul ”Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la 

protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr.241-246, art.748), Legii nr.1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire 

la regimul produselor şi substanţelor nocive (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1997, nr.67-68, art.557) şi” se exclud; 

2) punctul 3 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins „Se 

permite plasarea pe piață a fertilizanţilor marcaţi cu menţiunea „Fertilizant CE””, 

fără efectuarea cercetării-testării-experimentării de stat şi fără înregistrarea în 

Registrul de stat, cu excepţia cazului în care solicitantul cere acest lucru.”; 



 

3) la punctul 4:  

în noțiunea ”depozit specializat”, cuvintele ” autorizat în modul stabilit de 

către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor ;”, se substituie cu textul 

”înregistrat oficial de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în 

condițiile art. 15
1
 din Legea nr. 119/2004.”; 

noțiunile ”legislație fitosanitară”, ”reambalare”, ”etichetare”, ”magazin 

specializat” și ”registrant”, se abrogă; 

se completează cu textul ”Noțiunile utilizate în prezentul Regulament sunt 

similare cu noțiunile principale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 119/2004 cu 

privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.”; 

 

4) punctele 6-7 se abrogă; 

 

5) punctul 8, va avea următorul cuprins:  

”8. Importul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în 

baza: 

a) facturii de import (invoice); 

b) contractului de vânzare-cumpărare încheiat; 

c) actului prin care se face dovada dreptului de proprietate asupra 

depozitului specializat, înregistrat oficial, sau de pe contractul de arendă a acestuia; 

d) certificatului de calitate, eliberat de producătorul produsului respectiv 

(cu atașarea declaraţiei producătorului că produsul este fertilizant-tip, marcat cu 

mențiunea ”Ferilizanți CE”); 

e) confirmării producătorului pentru firmele reambalatoare – în cazul 

importului de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi pentru comercializare în 

ambalaj mic. 

 

6) punctul 9, va avea următorul cuprins: ”9. Verificarea documentelor ce 

atestă conformitatea şi calitatea produselor de uz fitosanitar și/sau fertilizanţilor 

importaţi și/sau de producție autohtonă este efectuată de Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor, în baza programelor naţionale de monitorizare a calităţii.  

Prelevarea probelor pentru evaluarea conformităţii produselor de uz 

fitosanitar și a fertilizanţilor minerali este realizată de organismele de evaluare a 

conformităţii, acreditate în acest sens.”; 

 

7) punctele 11-12 se abrogă; 

 

8) punctele 14-23 se abrogă; 

 

9) la punctul 24: 

a) textul ”, conform legislației în vigoare, şi lichidării ulterioare, potrivit 

instrucţiunilor elaborate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.”, se exclud; 

b) se completează cu textul ”. Cheltuielile de transportare, depozitare, 

neutralizare şi lichidare a produselor contrafăcute sânt suportate de persoana fizică 



sau juridică culpabilă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va 

identifica un depozit specializat pentru depozitarea temporară a produselor de uz 

fitosanitar și a fertilizanților confiscați.”; 

 

10) la punctul 25: 

a) cuvintele ”magazine specializate” se substituie cu cuvintele ”unități 

comerciale”; 

b) textul ”drept bază la eliberarea Certificatului privind respectarea 

regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.”, se substituie 

cu textul ”temei pentru depunerea Declarației pe proprie răspundere privind 

respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. 

Certificatul de inofensivitate privind respectarea limitelor maxime admise (LMA) 

de reziduuri de pesticide şi ale conţinutului de nitraţi în materia primă și/sau în 

produsele alimentare de origine vegetală se eliberează în baza rezultatelor 

investigațiilor de laborator sau declarației pe propria răspundere.” 

 

11) la punctul 26, după textul ”este interzisă”, se completează cu textul ”, cu 

excepția fertilizanților marcați cu mențiunea “Fertilizant CE.”; 

12) punctul 27 se abrogă; 

 

13) punctul 28, va avea următorul cuprins: 

”28. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii vor fi stocaţi doar în depozite 

construite şi special amenajate după un proiect - tip, sau în depozite reutilate în 

acest scop, înregistrate oficial de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor, destinate exclusiv depozitării acestora. Produsele se vor păstra în 

ambalajul producătorului, fără deteriorarea acestuia şi fără admiterea scurgerii sau 

împrăştierii produselor, păstrîndu-se în condiţiile prevăzute de instrucţiuni, bazate 

pe indicaţiile producătorului, aplicate pe ambalaj. Depozitarea produselor de uz 

fitosanitar neambalate este interzisă. 

Terenurile aferente locurilor de stocare a produselor de uz fitosanitar şi a 

fertilizanţilor sunt supuse unui control sistematic din partea Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor şi Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, în scopul 

monitorizării şi elaborării măsurilor de reabilitare a acestora.”; 

 

14) punctul 29, va avea următorul cuprins: ”29. Pentru înregistrarea oficială 

a depozitului specializat, inclusiv a celui din cadrul unității comerciale de 

comercializare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, solicitantul depune 

o notificare la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Înregistrarea 

oficială se efectuează conform  prevederilor art. 15
1 
din Legea nr. 119/2004.”; 

 

15) punctul 30, va avea următorul cuprins: ”30. În cazul depistării 

nerespectării cerințelor de stocare şi comercializare a produselor de uz fitosanitar şi 

a fertilizanţilor, de exploatare a depozitului și/sau unității comerciale, autoritățile 

responsabile emit prescripții de lichidare a neconformităților.” 



16) punctul 33, se completează cu textul ”Pentru depozitarea azotatului de 

amoniu se utilizează clădiri de depozitare separate, cu un singur etaj, cu gradul II 

de rezistență la foc. Se permite amplasarea unor încăperi de depozitare izolate 

(părți ale clădirii cu gradul II de rezistență la foc pentru depozitarea nitratului de 

amoniu în clădirile pentru alte produse agrochimice). În componența încăperilor de 

depozit pentru azotat de amoniu nu se admite stocarea altor substanțe și materiale. 

Stivele de azotat de amoniu în saci nu vor depăși masa totală de 700 tone, distanța 

dintre stive pentru trecerea mecanismelor va fi de minim 1,5 m, pentru persoane nu 

mai mică de 1,0 m. 

La construcția depozitelor se aplică Normativele în construcţii NCM 

C.03.02:2015 ”Depozite de îngrăşăminte minerale uscate şi substanţe chimice de 

protecţie a plantelor. Norme de proiectare”, aprobat prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 77/2016 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 169-183, art. 1080).” 

 

17) la punctul 34, cuvintele ”produselor uz fitosanitar”, se substituie cu 

cuvintele ”produselor de uz fitosanitar”; 

textul “Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.672 din 28 mai 2002 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.87-90, art.860), 

Regulamentului privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor 

în economia naţională”, se substituie cu textul ”Regulamentului transporturilor 

rutiere de mărfuri periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2017 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 277-288, art. 706), 

Regulamentului privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor 

în economia naţională, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi industriei 

alimentare nr. 231/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218, 

art. 461)”; 

 

18) punctul 39 se abrogă; 

 

19) la punctul 40, cuvintele ”Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor”, se substituie cu textul ”Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului.”; 

 

20) punctul 41 va avea următorul cuprins: ”41. La lucrările cu produse de 

uz fitosanitar şi fertilizanţi sunt antrenate persoanele care au susţinut examenul 

medical, efectuat de instituţiile medico - sanitare publice, conform Regulamentului 

sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor 

profesionali de risc, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1025/2016. 

Persoanele care nu au fost supuse controlului medical, sau au 

contraindicaţii medicale pentru desfăşurarea acestui gen de activitate, nu se admit 

la lucrările cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi. Angajaţii sânt dotaţi cu 
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echipament special de protecţie şi cu alimentaţie specială, potrivit normelor 

sanitare şi de protecţie a muncii.  

Organizarea şi responsabilitatea pentru prezentarea angajaţilor la examenul 

medical şi instruirea igienică sunt atribuite conducătorului de întreprindere sau 

organizaţie.”; 

 

21) punctul 42 va avea următorul cuprins: ”42. Comercializarea și 

utilizarea produselor de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate 

acută orală/dermală se admite doar pentru persoanele deținătoare ale certificatului 

de perfecționare, eliberat gratuit pe un termen de 36 de luni de către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.” 

 

22) punctul 45 se expune cu următorul cuprins: 

”45. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor asigură agenţii 

economici, la solicitarea acestora, cu buletine de avertizare, conform 

Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor şi tarifele la acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2019, 

în vederea informării operative despre dezvoltarea organismelor dăunătoare și 

necesitatea efectuării tratamentelor fitosanitare, mijloacele și condițiile în care 

acestea se pot efectua”.  

 

23) punctul 48, va avea următorul cuprins: 

”48. Tratamentele fitosanitare ale semănăturilor, plantaţiilor şi ierburilor 

perene şi lucrările de aplicare a fertilizanţilor se înscriu în Registrul de evidenţă a 

utilizării produselor de uz fitosanitar și în Registrul de evidenţă a utilizării 

fertilizanţilor, conform modelelor specificate în anexele nr. 4 și 5 din Legea nr. 

119/2004.  

Producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar 

și/sau aplică fertilizanți respectă prevederile art. 23
1
 din Legea nr. 119/2004.” 

 

24) la punctul 50, textul ”care dispun de autorizaţia sanitară,” se substituie 

cu textul ”înregistrați oficial la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, 

care dispun de”;  

25) punctul 52 se abrogă; 

 

26) la punctul 54, cuvântul ”departamentale”, se exclude; 

 

27) la punctul 55, textul ”clasele de pericol II, III şi U (conform 

clasamentului vechi cl. III şi IV).”, se substituie cu textul ”categoriile de pericol 3 

și 4 de toxicitate acută orală/dermală.”; 

 

28) la punctul 56, textul “, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, 

Inspectoratului Ecologic de Stat”, se exclude; 

 



29) punctul 59 va avea următorul cuprins: ”59. Tratarea seminţelor și a 

materialului săditor ale culturilor agricole, utilizarea momelilor toxice pentru 

combaterea organismelor dăunătoare se efectuează conform recomandărilor 

Registrului de stat și în conformitate cu cerinţele de pe eticheta produsului.” 

 

30) la punctul 62, textul ”pregătire şi autorizare sanitară specială pentru 

aceste lucrări”, se substituie cu textul ”instruiți pentru a dobândi/actualiza 

cunoştinţele privind utilizarea produselor de uz fitosanitar din categoriile de pericol 

1 şi 2 de toxicitate acută orală/dermală, care au regimul produselor strict 

reglementat.”; 

 

31) la punctul 63, textul ”Certificatului privind respectarea regulilor de 

utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, eliberat de subdiviziunile 

teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, se substituie cu 

textul “Declarației pe propria răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor”; 

 

32) la punctul 64, textul ”(din clasa de pericol II, III şi U (conform 

clasamentului vechi cl. III şi IV)), se substituie cu textul ”din categoriile de pericol 

3 şi 4 de toxicitate acută orală/dermală”; 

 

33) la punctul 65: 

a) textul ”Producţia destinată pentru consum în stare proaspătă trebuie să 

fie însoţită de certificat de inofensivitate, cu indicarea informaţiei privind tratarea 

cu produse de uz fitosanitar (denumirea preparatului, norma de consum, metoda şi 

termenul ultimului tratament, rezultatul analizelor reziduurilor de produsele de uz 

fitosanitar în producţia agricolă), eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor în baza Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, eliberat de subdiviziunile teritoriale 

ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.”, se substituie cu textul 

”Producţia destinată pentru consum în stare proaspătă trebuie să fie însoţită de 

certificatul de inofensivitate eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor, la solicitare, în baza rezultatelor încercărilor de laborator sau a 

declaraţiei pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. 

Legumele şi fructele în stare proaspătă, de import vor fi însoţite de un 

certificat/document oficial, prin care se asigură inofensivitatea prin respectarea 

limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide şi a conţinutului de nitraţi, 

eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator. 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, va asigura accesul 

Agenției Naționale pentru Sănătate Publică la informația privind siguranța 

alimentelor, prin utilizarea sistemului informațional automatizat „Sistemul 

Informațional de Management al Laboratoarelor”.” 

b) textul ”grupele I şi II de toxicitate”, se substituie cu textul ”categoriile de 

pericol 1 şi 2 de toxicitate acută orală/dermală”; 



c) după cuvântul ”Sociale”, se completează cu textul ”în comun cu Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”; 

 

34) la punctele 66 și , cuvintele ”pentru Silvicultură”, se exclud; 

 

35) la punctul 67: 

a) cuvintele ”pentru Silvicultură”, se exclud; 

b) cuvintele ”organele competente ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 

Protecţiei Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului,”, 

se substituie cu cuvintele ”Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”; 

 

36) la punctul 72, cuvintele ”, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 

Sociale şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”, se exclud; 

 

37) punctul 74 lit. b) se completează cu textul „ , conform anexei nr. 1 la 

prezentul Regulament;”; 

 

38) la punctul 79: 

la lit. a),  

cuvintele ”dispun de licenţa respectivă”, se substituie cu textul ”dețin 

extrasul din Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanţi şi produse de uz 

fitosanitar, înregistrat la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”; 

cuvintele ”de origine și” se exclud; 

lit. b) se abrogă; 

lit. c) va avea următorul cuprins ”c) reambalarea produselor de uz 

fitosanitar și a fertilizanților în cantităţi mici, fără acceptul producătorului şi al 

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor și Ministerului Sănătăţii, Muncii 

şi Protecţiei Sociale; 

 

3. Anexele nr. 2 şi nr. 3 la Regulament, se abrogă. 

 

 
 

Prim-ministru      Aureliu Ciocoi 

 

Contrasemnează: 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale şi mediului     Ion Perju 

 

Ministrul sănătăţii, muncii 

şi protecţiei sociale        
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