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Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a examinat și avizează
negativ proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind
comerțul cu produse chimice având următoarele argumente:
1. Se prezintă confuze și contradictorii prevederile articolelor 3. Și 4. ale proiectului hotărârii
care se referă la data de intrare în vigoare / de aplicare a prevederilor prezentului regulament.
2. Punctul 4. al regulamentului reprezintă o normă complexă care nu ține de atribuțiile
comerciantului și anume; prezența informațiilor pe etichetă privind cerințele de utilizare nu ține
de comerciant și respectiv această parte intră în contradicție cu prevederile punctului 5. (a se
vedea că sunt două puncte 5. în proiectul regulamentului) care spune că plasarea pe piață a
produselor chimice este posibilă doar cu prezența avizului sanitar, or absența informațiilor pe
etichetă privind cerințele de utilizare atrage după sine neeliberarea avizului respectiv;
respectarea de către consumator a prescripțiilor de pe etichetă depășește atribuțiile și
competența comerciantului.
3. Norma expusă în punctul 5. (5. Se interzice vânzarea substanțelor chimice cu acțiune
mutagenă, teratogenă, cancerigenă, embriotoxică, neurotoxică și alte efecte negative asupra
stării de sănătate.) se prezintă a fi o normă primară care în conformitate cu prevederile Legii
235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. La fel
plasarea lor pe piață nu va fi posibilă datorită absenței de autorizație sanitară.
4. Considerăm că punctul 6. trebuie să descrie clar regulile de vecinătate a mărfurilor. Cu
certitudine că există categorii de mărfuri care se asimilează bine în vecinătatea produselor
chimice. Păstrarea separată a produselor chimice se prezintă a fi o normă foarte împovărătoare
care poate atrage după sine închiderea unităților de comerț.
5. Punctul 7. este confuz și presupune că numai Agenția Națională pentru Sănătate Publică
trebuie să respecte cerinţele stabilite de prezentul regulament.
6. Prevederile punctului 9. exced subiectul proiectului hotărârii de Guvern care se prevede a fi
axat pe comerț propriu zis.
7. Normele prevăzute de punctele 10. – 15. Sunt norme duplicitare care se regăsesc în
reglementările existente privind autorizarea/declararea unităților de comerț.
8. Punctul 16. este o normă care ține de reglementarea construcțiilor și reprezintă o imixtiune
în atribuțiile/activitatea Ministerului Economiei.
9. Punctul 17. este normă duplicitară prevăzută de Anexa nr. 4 ”CALCULAREA dimensiunilor
încăperilor şi a volumului de aer în încăperi” la Cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul
de muncă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2010.

10. Cerința prevăzută de punctul 18. este una abuzivă or, dotarea tuturor încăperilor cu sisteme
de încălzire și ventilare nu este una rațională și este lipsită de argumentare (este lipsită de
argumentare economico-financiară necesitatea dotării cu sisteme menționate a încăperilor
auxiliare, depozitare etc.).
11. Prevederile punctului 19. exced subiectul proiectului hotărârii de Guvern care se prevede a
fi axat pe comerț propriu zis.
12. Punctul 20. este o normă care se conține deja în Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15 august
2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor
minerale naturale, potabile şi a băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.
13. Punctul 21. repetă exact prevederile punctului 29. al Hotărârii Guvernului nr. 353/2010 cu
privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă.
14. Obligațiile menționate în punctul 23. se conțin în articolul 6. al părții hotărâtoare și punctul
31. al Cerințelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 353/2010.
15. Punctul 24. repetă prevederile punctului 26. al Hotărârii Guvernului nr. 353/2010 cu privire
la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă.
16. Punctul 25. repetă prevederile punctului 27. al Hotărârii Guvernului nr. 353/2010 cu privire
la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă.
17. Punctul 26. este normă duplicitară prevăzută de Anexa nr. 3 ”Normarea nivelurilor de
iluminare” la Cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 353/2010.
18. Obligațiile menționate în punctul 27. se conțin în punctul 23. alin. 3) Hotărârii de Guvern Nr.
324/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi
securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa
agenţilor chimici la locul de muncă.
19. Punctul 29. este o normă care se conține deja în Hotărârea Guvernului nr. 324/2013 cu
privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul
de muncă.
20. Punctul 30. este normă duplicitară prevăzută de Anexa nr. 2 ” NORMAREA componentelor
microclimatului la posturile de lucru” la Cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de
muncă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2010.
21. Punctul 31. este impropriu proiectului promovat. Membrii CNPM nu au putut identifica
legătura între protecția angajaților, la care se referă prezentul Articolul III, și ordinea amplasării
în sălile de comerţ şi depozite dependentă de componenţa chimică şi destinaţia lor. Ținem să
menționăm că aranjamentul poate fi făcu în multe alte feluri (dependent de producător, de
greutatea recipientelor substanțelor chimice etc.)
22. Punctul 33. este normă care poate pune în pericol sănătatea angajaților datorită
caracteristicilor de greutate a recipientelor în care se păstrează substanțele chimice. Ridicarea
lor la înălțimea de 1 m poate provoca leziuni dorso-lombare datorită muncii repetitive.

23. Punctul 34. Norma de 3 zile pare a fi una neargumentată. Este necesară o descriere ce ar
presupune noțiunea de ”depozitare în surplus”.
24. Punctul 35. Trebuie să facă o diferență de comercializare din unitățile comercializare cu
amănuntul și comercializare din depozite ”en-gros”.
25. Punctul 36. este impropriu proiectului promovat. Membrii CNPM nu au putut identifica
legătura între protecția angajaților, la care se referă prezentul Articol III și gruparea în funcție de
destinația produsului, pentru a asigura comoditatea de alegere a acestora.
26. Punctul 37. vine în contradicție cu punctul 6. unde se impune interdicție de vecinătate.
27. Punctul 38. repetă prevederile punctului 81. al Hotărârii Guvernului nr. 353/2010 cu privire
la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă.
28. Punctul 39. repetă prevederile punctelor 68.-72. al Hotărârii Guvernului nr. 353/2010 cu
privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă.
29. Punctul 40. prezintă o abordare diferită celei prevăzute de tabelul 5 al anexei 5 din Hotărârea
Guvernului nr. 353/2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la
locul de muncă.
30. Dotarea cu îmbrăcăminte specială prevăzută la pct. 42. Și 43. poate fi decisă doar după
evaluarea riscurilor de către angajator în baza Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2003
și care va arăta clar necesitatea de dotare cu asemenea echipament.
31. Punctul 44. și 45. replică prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2003,
Hotărârea Guvernului Nr. 95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind
implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, Hotărîrii
Guvernului nr. 1025/2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea
sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, Hotărârii Medicului șef
sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 2 din 01.08.2014 cu privire la instruirea igienică a
angajaților.
32. Punctul 47. este unul ambiguu și supus unor interpretări de către inspectori datorită normei
incerte ”special amenajate”. Ținem să menționăm că abordarea propusă contravine Legii 235/
2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
33. Normele de limitare a păstrării produselor chimice din punctul 50 necesită a fi argumentate.
34. Punctul 52. este lipsit de sens în special presupunerea că vânzătorul va deschide ambalajul
(foarte frecvent acestea sunt sigilate) producătorului, ba mai mult folosind ustensile care pot
provoca scântei, ceea ce poate duce la imposibilitatea comercializării acestui produs.
35. Prevederile capitolului V ”Cerințe de etichetare” cu mici excepții sunt preluate din legislația
cu privire la protecția consumatorului.
Prezenta reglementare ar aduce consecințe nefaste micilor comercianți de produse de
menaj care vor fi obligați să-și închidă afacerile, motiv pentru care proiectul nu poate fi susținut.
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