
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATATE PUBLICA

MD 2028, mun. Chi$intru, str. Gh. Asachi 67A,Tel,+37322 574 501;Fax. +37322129 725.

ORDIN

Nr. /P3

C3 privire la aprobarea Fitei serviciului public:
6slnregistrarea produselor biocidett qi Regulamentului
privind organizarea ,i prestarea serviciului public.

in scopul asigurdrii emiterii actelor permisive prin intermediul Portalului Serviciilor
Publice - https://servicii.gov.md, in conformitate cu prevederile Legii nr. 160 din 22 iulie
2011 privind reglementarea prin autorizare a activitdlii de intreprinzdtor, Legii nr. 161 din 22
iulie 20..1.J privind implementarea ghigeului unic in desfbEurarea activitdlii de intreprinzdtor,
Hotardrii Guvernului nr. 67012020 cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al
serviciilor publice administrative;i a Listei evenimentelor de viafd asociate acestora,
Hotardrii Guvernului nr. 16912021 cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice qi in
temeiul HotdrArii Guvernului nr, 1090 din 18,12.2017 cu privire la organizarea gi
funclionarea Agenliei Nalionale pentru Sdndtate Public6,

ORDON:
1. Se aprobS:

1) Fiqa serviciului public: ,,inregistrarea produselor biocide", conform Anexei nr.1;
2) Regulamentul privind organizarea Ei prestarea serviciului public: inregistrarea
produselor biocide, conform Anexei nr.2;

2. $eful Secretariatului pentru inregistrarea produselor biocide (cu statut de serviciu),
inclusiv ai serviciului Ghiqeu unic al ANSP, vor pune in aplicare prevederile Regulamentul
privind organizarea Ei prestarea serviciului public ,,inregistrarea produselor biocidi", aprobat
prin prezentul Ordin;' 3. $eful Direcliei tehnologia informafiei Ei comunicafiilor (dl
plasarea ordinului dat pe pagina web a instituliei.

Sergiu Stigariov) va asigura

4. $eful secliei managementul documentelor (dna Nelea Dobzeu) va aduce la cunogtintd
prezentul ordin tuturor persoanel or vizate.
5. Controlul executirii prevederilor prezentului ordin se atribuie directorului adjunct al
ANSP, dlui Vasile Guqtiuc.

din,, /f ,, Wrtt&)<2022

Director /J, *A Nicolae JELAMSCHI



Anexa l,
la Ordinul ANSP

n .&1 ain I zozz

Fiqa serviciului public

RECHIZITELE DETALIILE SERVICIULUI

Denumirea
serviciului:

inregistrare produselor biocide

Codul actului
permisiv

054

Prestator Agenlia Nafionald pentru Slndtate Publica prin intermediul Centrelor de Sandtate

Publicd Teritoriale (municipale gi raionale)

IDNO Prestatorului 1018601000021

Descrierea servici ului: Act administrativ prin care produsul biocid qi articole tratate cu produsele biocide
este inregistrat pentru plasare pe piala pe teritoriul Republicii Moldova de cdtre
Agenfiei Nalionald pentru S[ndtate Publicd, in urma unei cereri formulate de un

solicitant.

Canalele de prestare
ale serviciului

Prin intermediul Portalului Servici ilor Publice - https ://servici i. gov.md
Fizic la sediul prestatorului.

Grupul-{intd Persoanele fizice gi juridice.

Categoria din care
face parte actul
permisiv

Inregistrarea produsului bioci d

Cuvintele-cheie

specifice serviciului
Inregistrare, plasarea pe pia[d, biocid, dosar, rezumat.

Cadrul legal: Lege Nr. 160 din 22.07.201I privind reglementarea prin autorizare
intreprinzdtor.

Lege Nr. l0 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sAndtatii

a activit6tii

publice.

de

catJtarel :125959&lans:ro#
Lege Nr. 277 din 29-11-2018 privind substantele chimice.
h!_tp"s;/"w-r,-vw-,lsgis,m-d/c-a"ul3"r"glgslResulls?fl.gc-*id=!12665&!a.ng:-ro-

Hotdrdrea Guvernul ui Nr.344 din I 0.06.2020 pentru aprobarea Regulamentu I ui
sanitar privind punerea la dispozi{ie pe pia}a gi utilizarea produselor biocide.
hjtps /lwww. I egi s.md/_eaularelgpt_Resulg*dps*rdJ 2I QP e@x:_e
Hotdrdrea Guvernului Nr. 533 din 13.07.201I cu privire la aprobarea Listei gi

tarifelor serviciilor contra cost din sfera sbndtdlii publice prestate persoanelor



frzice gi juridice.

dseJd:-lQ325-?-&lauFLo-

Formularul de cerere: Anexa L Model de cerere

Certificatul de inregistrare se acordd pentru un singur produs biocid sau pentru o

familie de produse biocide.

Documentele necesare

pentru prestarea

serviciului:

,':

l. Solicitantul trebuie s[ depun6, odatd cu cererea de inregistrare, urmitoarele

documente:
a) Un dosar sau o scrisoare de acces pentru produsul biocid sau articol

tratat cu produsele biocide, care sd cuprindd toate testele necesare pentru

evaluare, tindnd cont de evolu{ia cunogtinlelor gtiinlifice gi tehnice.

b) Un dosar sau o scrisoare de acces pentru fiecare substan{a activd

conlinutd in produsul biocid, care sd cuprindd toate testele necesare pentru

evaluare, linAnd cont de evolufia cunogtinlelor gtiinlifice ;i tehnice.

2. Pentru un produs biocid gi articol tratat cu produsele biocide dosarul trebuie sd

cuprindd urmltoarele elemente :

a) datele solicitantului :

- numele gi adresa;
- fabricanlii produsului biocid gi ai substanlelor active, numele gi adresele,

inclusiv sediul fabricanlilor substanlei active;
- o scrisoare de acces pentru orice date relevante necesare, dupd caz;

b) date privind identitatea produsului biodistructiv:
- denumirea comercialdl
- compozilia integrali a produsului biocid;
- proprietdlile fizico-chimice prevdzute in Regulament;
c) date privind destinalia utilizdrii:
- tipul de produs, conform anexei nr.l la prezentul Regulament, gi domeniul

de utilizare;
- categoriile de utilizatori;
- metoda de utilizare;
d) date privind eficacitatea produsului;
e) metodele analitice de determinare a substanlelor active;
f) clasificarea, ambalarea gi etichetarea, inclusiv un proiect de etichetd

conform prevederilor pct. 80-82 din prezentul Regulament;
s) fisa datelor de securitate.

Rezumat al

caracteristicilor
produsului biocid:

Anexa 2. Model de rezumat.

Precondi{ii gi alte

cerinfe (dac[ existl)
Cererile pentru solicitarea inregistrdrii, inclusiv rezumatul dosarului trebuie sa fie

prezentate in limba de stat. Alte informalii pot fi prezentate inclusiv in una din

limbile recunoscute la nivel internalional..

Agenfia Nalionali pentru Sinitate Publicd poate solicita mostrd de substanfd,

produs sau ambalaj;

Taxa: HG nr. 533 din 13.07.2011 cu privire la aprobarea Listei gi tarifelor serviciilor contra cost

din sfera sAnAffilii publice prestate persoanelor fizice gijuridice.

asl"rpt":__yi-e"-\_v_&v_iey-dss_&"!"al'F_l&"i_d-:_3"3-9""4-Q3

Legea Nr.277 din29-11-2018 privind substanfele chimice.



Modelul de act
permisiv:

Anexa 3. Modelul de act permisiv.

Procesul de examinare

;i aprobare:

" 
r.i

l. Solicitantul (sau reprezentantul s[u legal) intra in sistem (Portalul electronic al
serviciilor publice) personal sau cu ajutorul recep!ionarului de la ghigeu.
2. Solicitantul (sau reprezentantul sdu legal) indeplinegte cererea si incarcd
documentele necesare, personal sau cu ajutorul recep{ionarului de la ghiEeu.

3. in cazul cdnd Solicitantul (sau reprezenrantul sdu legal);
a) depune cererea gi documentele necesare cu ajutorul recepJionarului de la ghigeu,
receplionarul:

' va primi ;i va inregistra corespunzdtor cererea de solicitare a certificatului
gi va primi documentele prezentate de solicitant, gi

. va elibera imediat gi necondilionat solicitantului cerlificatul constatator
conform modelului indicat in anexa nr.2la Legea 160 din 22.07 .2011, qi

I va expedia cazul (copiile electronice ale cererii gi a documentelor
prezentate) autoridfii emitente pentru revizuire.

Cererea poate fi returnatd solicitantului doar in cazul c6nd cererea nu conline
informalia necesari pentru identificarea solicitantului.
b) depune cererea gi incarcd documentele persona[ direct in sistem, sistemul:

I va genera automat documentul in format electronic de confirmare a primirii
cererii gi documentelor (,,certificatul constatator") $i

' in mod automat va direcJiona cererea gi setul de documente autoritatii
emitente.

4. Autoritatea emitenti (specialistul) deschide cazul, examineazd cererea gi

documentele insolitoare, verificd respectarea condiliilor. in cazul constatdrii
lipsei documentelor/informa!iei necesare previzute expres de legisla!ie,
autoritatea emitentd (specialistul) va sista termenul de examinare a cererii gi va

informa imediat despre acest fapt solicitantul cu specificarea gi descrierea

temeiului suspenddrii, termenului gi acliunilor de remediere pentru a inilia
examinarea cererii.

5. Specialistul examineazd, cazul Ei organizeazd examindrile suplimentare pe

interior pentru luarea deciziei de eliberare a certificatului.
6. Specialistul perfecteazdactul permisiv sau scrie o scrisoare de respingere, cu o

justificare corespunzdtoare in temeiul prevederilor legii, cu ingtiinlarea directd a

solicitantului gi doar in cazul in care solicitantul nu intruneste condiJiile expres
specificate in lege sau, dupd caz, ntr demonstreazd intrunirea acestor conditii in
decursul suspenddrii termenului de examinare a solicitdrii, care se va examina
gi semna de directorul autoritAtii emitente.

7. Dacd eliberarea actului permisiv este acceptatd, solicitantul (sau reprezentantul
siu legal) primegte o notificare electronicd gi achita taxa stabilitd prin serviciul
M-pay sau la banca.

8. Cind actul permisiv (scrisoarea) este gata, solicitantul (sau reprezentantul s6u

legal) primegte o notificare electronici, descarcd actul permisiv si confirmd
recepJionarea documentu lu i.

f. in cazul cdnd actul permisiv se elibereaza pe hdrtie (la solicitare sau conform
cerinlelor autoriElii emitente), recep{ionarul tipdregte actul permisiv, il livreazit



solicitantului (sau reprezentantului sdu legal) 9i confirmi recepfionarea'

Durata de prestare a

serviciului:

lor biocide anterior plasirii pe pia!6 se

efectueazdde cdtre specialigtii Agenfia Nalionala pentru S[ndtate Publicd (ANSP).

in termen de 10 de zile de la admitere cererea, ANSP valideazd cererea, 9i

informeazd solicitantul indic6nd data validdrii.

Termenul pentru prezentarea informafiilor suplimentare nu va dep69i l0 zile

calendaristice.

in termen de 5 zile de

cererea.

ANSp ia o decizie cu privire [a inregistrarea produsului biocid in termen de 30 de

zile de la validarea unei cereri.

la primirea informafiilor suplimentare, ANSP valideazit

Perioada de

valabilitate:

Maximum 10 ani

Prestatorul: Agenlia Na{ionalS pentru Sdndtate Publicd

URL al serviciului: https ://servici i. gov.md/ro/serv ice/AN SP06

http s ://actperm i s iv. gov . mdl # I ep I p etmit I | 23

Locatia serviciului:
' 'iti !-

Agenlia NafionalS pentru Slnatate Public6, Gh. Asachi, 67 a

Relafii clien{i: Ghiqeul unic ghisSu.aqsp@gmail.com tel.0(22) 574 525; Secretariat biocide,

,tel.0(22)574 665



Anexa nr. I

la FiEa serviciului Public

Citre Directorul Agen{iei Na{ionale
pentru Sinltate Pu blici

Cerere
pentru inregistrarea de stat a produselor biocide

Agentur economic ,tllJ,li:ffi.i:,.ti:1:::t:: #[T::ffi';lproducdtorului, sau i

biocid

Tipul solicitlrii: E inregistrare

E reinnoirea certificatului de inregistrare

Destina{ia utiliz[rii produsului biocid:

Grupa principald :

Tipul de produs:

Domenitil. de utilizare:

categorii de utilizatori: n Industriali ! Profesionali I Populalie
*) In conformitate cu Hotarirea Guvernului nr. 344 din l0-06-2020

Date generale Produc[tor:
Reprezentantul sau

importatorul autorizat :

Nume:

Adresd:

Orag:

Jara:
Persoana de contact:

Funcfia in companie:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Nr. de identificare de

staVcodul fiscal:

La prezenta cerere anexez dosarul tehnic cu documenlalia produsului biocid conform specifica(ilor din

dosar.

Declar pe propria rdspundere cd datele indicate in prezenta cerere ;i in anexe sAnt veridice si corecte qi

inlrunesc condiliile tegislaliei pentru genul de activitate solicitat.

Semnitura
L.$.

Data



DOCUMENTELE DOSARULUI TEHNIC
PENTRU PRODUSUL BIOCID

1*. Document emis gi semnat de cdtre firma produc[toare prin care se autorizeazd firma

solicitanta, ca reprezentant pentru plasarea pe piafa a produsului in Republica Moldova.

2*. Certificatul de atestare a sistemului de management al calitalii pentru firma producdtoare

(familia de standarde ISO EN 9000),

3*. Actul administrativ in termen de valabilitate, prin care produsul este admis pentru plasarea

pe piata in Comunitatea Europeana sau in lara de origine.

4. Certificatul sau Declaralia de Conformitate al produsului biocid.

5. Rezumat al caracteristicilor produsului biocid

6. Figa/documentul de prezentare pentru produsul biocid din care si rezulte:

- grupa principal[ gi tipul de produs;
- domeniul (ex. dezinfeclia suprafelelor) gi aria (ex. medical, veterinar) de utilizare;
- compozilia chimica: identitatea fiecarei substan{e active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) gi

concentra(ia in unitdtri metrice;
- tipul produsului (concentrat, lichid, pulbere, etc.) gi forma de condilionare;
- indicafiile de folosire, concentrafia gi timpul de contact pentru fiecare utilizare (dupd

.Q?Z);
- 'cbndiliile de pastrare, depozitare gi eliminare finald;
- periculozitate si m[suri de prim-aiutor.

7. Figa Tehnica de Securitate a produsului

8. Proiectul de eticheta in limba de stat (romdna) 9i eticheta original[ (copie) a produsului.

9. Dacd produsul este insolit de instructiuni de utilizare, prospectul se prezintd in limba de stat

gi in original (copie).

10. Rapoarte de

ISO, CEN, sau

standardizate).

testare a eficacitdlii biocide a produsului (conform

asimilate, sau metode nalionale standardizate,

unor metode elaborate de

sau metode individuale

11. Date toxicolosice ale orodusului

12. Alte documente, dupd caz.
*) Nu sunt solicitate producdtorilor autohtoni.

NOTA:
Procedura de inregistrare ;i plasare pe piald este stabilitd conform Regulamentului sanitar privind
punerea la dispozilie pe piald Ei utilizarea produselor biocide, aprobal prin HotdrArea Guvernului nr.

344/2020 (Monitorul Oficial Nr. 165-176 art. 554 ls duta de 10.07.2020).
- Documentele dosarului tehnic depuse trebuie s5 fie prezentate in limba de stat (romAnd); dar anexate gi

in limba de origine (autentificate de biroul de traduceri).
- Fiecare pagind a dosarului tehnic trebuie gtampilatd (gtampila umedd a solicitantului); numerotati gi

cusute in mapd/dosar cu gind.
- Dosarul tehnic va fi insotit de o mostra de produs.
- Produsele biocide importate nu necesitd testarea eficacitalii in Republica Moldova.
- Produsele biocide importate trebuie se prezint6 bilan! de vdnzari in tara de origine/producere.



Anexa nr. 2
la Figa serviciului public

Rezumat
al caracteristicilor nrodusului biocid:

l. Denumirea comercial[:
2. Numele, adresa, tara solicitantului de inregistrare:
3. Data emiterii certificatului de inregistrare gi data expirdrii acestuia:
4. Numarul certificatului de inregistrare in lara de producere:
5. Datele privind substanta/substanvln SU e actrve:

Denumirea chimicd nr. CE nr. CAS Concentrolii in unitdlile metrice

6. Producdtorul produsului biocid (numele, adresa, {ara, inclusiv locul in care se afl4 unititile de fabricare)

7. Incadrarea produsului biocid dupi grupa principalS gi tipul in conformitate cu anexa nr, I din HG 344
din 10.06.2020:

o GRUPA PRINCIPALA
o Tipul/Tipurile de produs

Etichetarea lui biocid
S i m bol uri/fr aze de oericol
Fraze dp risc (R)
Fraze de prudentd (S)

9. Domeniul si aria de utililu arla zare:
Domeniulde utilizare:
Aria de aplicare:

10. Eficacitate:
Activitate Metoda/protocol de testqre Soecia Concentratii Timpul de actiune

I l. Indicatii de utilill de utlhzare
Metoda de aplicare Concentra{ia solutiei de lucru/doza de aplicare Timoul de actiune

12. Categoriile de utilizatori:
o profesionali
o pentru populafie
o industriali.

13. Forma de conditionare. modul de ambal. f orTna qe c mooul oe amDalare:
Forma de conditionare:
Modul de ambalare: tipul, capacitate

Semndtura
L.$.

Data:



Anexa nr. 3
la Figa serviciului public

CERTIFICAT
DE INREGISTRARE DE STAT A PRODUSULUI BIOCID

L Denumirea comerciald a produsului in Republica Moldova

,,, II, . Datei'tle'idontifibare ale solicitantului (numele, adresa, !ara)

produsutui

In conformitate cu Hot6rirea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 gi in baza ordinului ANSP nr. din
emisinbazadocumenta{ieiinaintate,s-adeciscdurm5toru|produsbiocidpoatefifabricatsau@!
utilizat in Republica Moldova, conform prevederilor legisla{iei in vigoare.

Certificatul de inregistrare este valabil pf,ni la data:

Compozilia, parametrii de calitate a produsului gi

documentalia tehnicS, care a stat la baza eliberirii
domeniul de utilizare sunt cei prevazu!i

prezentului certificat, conform Raportului
in
de

evaluare nr. din

Orice modificare a datelor de identificare
certifi catului de inregistrare.

Anexa: I pagini

a produsului biocid, duce in mod automat la anularea

Director Nicolae JELAMSCHI



la certificatul nr.
Anexa I

din pentru

a produsului biocid

nin U riiiria, eii m ercialfi 3-,,p rodusului in Repii blic6 MoId ovaI.

v. Date privind substan{a(ele) activ[(e) a produsului

Denumireq chimicd (IUPAC, ISO sau alte) Nr. CE Nr. CAS

\r.1. i',,.,$srurittid.elbo.nniiionare , ''' " \'r:1

VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

V[I. Domeniul qi aria de utilizare
1. Domeniul de utilizare

.',.i

Activitatea
Metoda de

testare/protocolul
de testare

Specia/tulpina Concentralii

Cantitateq in

Timp de

acliune

X. Indica{ii de utilizare
Concent ia sol de acMetoda de aplicare

. XI. Etichetarea produsului biocid
Simboluri si indicarea

Fraze de risc (R) gi/sau

me de pericol (H

Fraze de pruden{6 (S) gi/sau

Fraze de precaulie (P)
r., .XJI. ' Ca,teggaia'de ritilizatori

r1;. li g11.' Ribonffind6{i/reSfpie}ii,privind protectia silnltifii qi a factorilor de mediu

Certificatul de reinregistrare nr. este valabil p6ni la data de:

tune

Director Nicolae JELAMSCHI

10



Anexa 2

la certificatul nr. din pentru extinderea domeniului de

aplicare a produsului biocid

Denumirea chimicd (IUPAC, ISO sau alte) Nr. CE CAS
Cantitatea in

produs

Activitatea

Metoda de

testare/protocolul

de testare

Specia/tulpina Concentralii
Timp de

acliune

Concentralia soluliei de lucru Timpul de acliune

Extinderea domeniului de aplicare a produsului biocid este valabill pe perioada valabilitdtii

certificatului

Director Nicolae JELAMSCHI

tt



2.

t.

Anexa 2

la Ordin ANSP

Nr. din2O22

REGULAMENTUL
Privind organizarea $i prestareaserviciului public tnregistrarea produselor biocide

I. Dispozifii generale

Regulamentul privind organizarea Ei prestarea serviciului public Inregistrarea produselor

Uiocide Ei articole tratate cu produsele biocide (in continuare - Regulament), determina

conditiile de prestare a serviciului public, stabilegte regulile gi procesele opera{ionale

pentru prestarea serviciului, drepturile gi obligaliile prestatorului gi beneficiarului
serviciului, precum gi condiliile de asigurare a securitdlii informa{ionale Ei prelucrdrii

datelor cu caracter personal

Prezentul Regulament se aplica solicitanlilor unui certificat de inregistrare care

importezdlproduce produsele biocide Ei furnizeaz\lutilizeazd produse biocide sau articole

tratate cu produsele biocide
3. Pregentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile:

l)tegii privind supravegherea de stat a s5nat6lii publice nr. 10-XVI din 03 februarie

2009
2) Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizarc a activitSlii de

intreprinzdtor
3) Hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea Listei qi tarifelor serviciilor contra cost din

sfera sdndt[fii publice prestate persoanelor fizice qi juridice nr.533 din l3 iulie 2011

4) Hotaririi Guvernului cu privire la organizarea gi funclionarea AgenJiei Na{ionale

pentru Sdndtate Publicd nr. 1090 din 18.12.2017

Certificatul de inregistrarea de stat produselor biocide, este aplicat produselor, specificate

in art. 24 la Legea l0l2OO9 privind supravegherea de stat a sAndtalii publice gi art. 23 din
Lege 27712018 privind substanfele chimice.
Principiile prestirii serviciului:
- accesul egal al beneficiarilor la servicii,fard, nicio discriminare pe motive de origine,

statut social, oficial qi de proprietate, sex, rasd, nalionalitate, limba, religie, credinfe,

loc de re;edinld sau pentru orice alte circumstanfe;
- inadmisibilitatea barierelor birocratice in prestarea serviciilor publice;
- responsabilitatea qi transparenla in prestarea serviciilor publice;
- calitatea qi accesibilitatea serviciilor publice;
- imbundtd\irea continud a procesului de prestare a serviciilor publice;

- economie qi eficienld in prestarea serviciilor publice.

6. Noliuni principale:
punerea ta dispozi(ie pe pia(d - orice fumizare a unui produs biocid sau a unui articol

tratat in vederea distributiei sau utilizdrii in activitd{i comerciale, contra unei pl61i sau

gratuit;

4.

5.

t2



introducere pe piald - prima punere la dispozilie pe pia\d a unui produs biocid sau a unui
articol tratat;
utilizare - operaliunile realizate cu un produs biocid, inclusiv depozitarea, manipularea,

amestecarea Ei aplicarea, cu exceplia oricdror activitdli de acest tip efectuate in vederea

exportului produsului biocid sau a articolulurtratat;
certilicut de tnregistrure - act administrativ prin care autoritatea ccimpetentd inregistreazi
punerea la dispozilie pe piald Ei utilizarea unui produs biocid sau a unei familii de produse

biocide.

titular al certijicatului de tnregistrare - persoana stabilitd pe teritoriul Republicii

Moldova, care este responsabild de introducerea pe pia[a Republicii Moldova a unui
produs biocid specificat in autorizalia de la producdtor;

tip de produs unul dintre tipurile de produse specificate in anexa nr.1;
produs biocid unic - produs biocid pentru care nu se prevede sd existe variafii in ceea ce

priveEte procentajul de substanle active sau inactive pe care le confine;

familie de produse biocide - grup de produse biocide cu utilizSri similare, ale ciror
substante active aceleasi specificalii gi care prezintd, variafii specificate in ceea cesuostanle actlve au aceleaql specll
privpge compozilia lor, aare nu

semnificativ ehcacitatea produselor;

privp$e compozilia lor, aare nu influen1eazd, negativ nivelul riscului sau nu reduc

scrisoure de acces document original, semnat de proprietarul datelor sau de

reprezentantul acestuia, care stipuleazd cd datele pot fi ulilizate in folosul unei pdrli terle

de autoritatea competentd in scopurile prevdzute de prezentul Regulament;

7. Prelucrarea informaliei la prestarea serviciilor publice: procesdrea datelor cu caracter

personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 13312011 privind protecJia datelor cu

caracter personal qi ale actelor normative aferente sistemelor informafionale utilizate in
procesul prestirii serviciului public.

il. Raporturile juridice in domeniul prestirii serviciilor publice .

8. Subieclii raporturilor juridice in domeniul prestdrii serviciilor publice:
- Agenfia Nalionald pentru Sdndtate Publicd (ANSP),
- operatorii economici din domeniul producerii, importului produselor cu impact asupra

sdndtdtii.

' 9. Drepturile Ei obligafiile prestatorului serviciului public.
(1) ANSP este in drept:
- in cantl in care indeplineEte funcJiile de ghiEeu unic, sd solicite Ei sd primeascd, in

limitele competenlei, de la alte autoritl4ilinstitulii publice, emitente a documentelor
pentru prestarea serviciilor publice, documente Ei/sau copii ale acestora prin utilizarea
mecanismului ghiqeului unic;

- sd suspende qi sau sd refuze eliberarea actului permisiv cu aplicarea procedurii de
suspendare/Ei sau retragere in cantl in care solicitantul nu intruneEte qi nu respectd
cerinfele gi/sau condiliile expres stabilite de lege in privinfa actului permisiv in cauza;

(2) ANSP este obligat:
13



- sA presteze serviciile publice in conformitate cu prezentul regulament, alte acte
normative aplicabile Ei regulamentul sau de ordine interioara;

- sd ofere beneficiarului de servicii publice, prin intermediul portalului unic al
serviciilor publice sau altor sisteme informafionale dedicate gi la sediul prestatorului
de servicii publice, informalii complete qi exacte cu privire la serviciul public, modul
de prestare a acestuia, precum Ei informalii relevante referitoare la statutul examindrii
cererii beneficiarului de servicii publice;

- sd ofere beneficiarului de servicii publice posibilitatea solicitdrii si oblinerii
rezultatului prestdrii serviciilor publice in forma electronicd, cu exceplia cazurilor in
care, prin lege, este stabilita obligativitatea prezenlei ftzice a acestuia la etapele
respective de prestare a serviciului;

- sd presteze serviciile publice ftrd a solicita documente, in cantl in care datele
conlinute in acestea sunt disponibile in resurse informalionale proprii sau ale altor
autoritdli/institulii publice qi pot fi consumate de cdtre prestatorul serviciului public in
mod automatizat, prin intermediul platformei de interoperabilitate, instituita de
Guvern:

- in cani in care indeplinegte funcliile de ghigeu unic, sd presteze serviciile publice fbrd
a solicita documente, daca copiile documentelor respective pot fi obfinute de
p,restatorul de servicii publice de la autoritatea/institufia publica emitenta a acestor
ilocumente;

- sd garanteze condilii necesare pentru a asigura accesul neingradit al persoanelor cu
dezabilitdfi la serviciile publice prestate, in conformitate cu standardele Ei cerin{ele
tehnice in vigoare;

- sd asigure buna funclionare a sistemelor informajionale definute gi destinate prestdrii
serviciilor publice;

- sd prelucreze, in modul stabilit de actele normative aplicabile, informafia, inclusiv cea
cu acces limitat, in mdsura strict necesara qi proporlionali pentru prestarea serviciilor
publice;

- sd asigure perfeclionarea competentelor profesionale ale angajalilor in domeniul
prestdrii serviciilor publice;

- sd examineze petiliile beneficiarilor de servicii publice in conformitate cu prevederile
Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 11612018;

10. Drepturile Ei obligafiile beneficiarului serviciului public:
(1) Beneficiarul de servicii publice este in drept:

- sd primeascd pe portalul unic al serviciilor publice informafii complete qi exacte cu
privire la serviciul public si prestatorul de servicii publice, modul de prestare a

acestuia, precum si informalii relevante referitoare la statutul examindrii cererii sale de
prestare a serviciului;

- sd solicite gi beneficieze de serviciul public, in conformitate cu prezentul regulament,
in termenul stabilit, qi sd oblina rezultatul prestdrii acestuia, in forma electronica qi/sau
pe suport de h6rtie, la alegerea sa;

- sd prezinte prestatorului de servicii publice opinia referitoare la modul de prestare a

serviciului public din perspectiva beneficiarului de servicii publice, indicdnd nivelul



de satisfaclie sau insatisfaclie fala de prestarea serviciului public de care a beneficiat,

care ar permite colectarea, sistematizarea si analiza informafiilor referitoare atAt la

calitatei,eficienla qi caracterul adecvat al serviciului, cdt qi despre problemele cu care

se confruntd beneficiarii de servicii publice in procesul interacliunii cu prestatorul de

servicii publice; L. ..

- sa conteste, in conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii

Moldova nr. 116120lg, refuzul prestatorului de a presta serviciul public sau actul

administrativ individual emis in rezultatul prestdrii serviciului public.

(2) Beneficiarul de servicii publice este obligat:

- sb furnizeze ANSp setul complet de documente pentru prestarea serviciului public,

stabilite in prezentul regulament, asigurAndu-se c5 documentele respective 9i datele

conlinute in acestea sunt valabile Ei autentice;

- in cazul serviciilor publice prestate contra plata, sa achite tariful si taxa de stat

stabilite.

capitolul III. Modul de prestare a serviciilor publice

11. Organizarca gi funclionarea serviciului:
tt.t Solicitantul unui certificat de inregistrare, odatd cu depunerea cererii la ANSP

conform modelului aprobat, depune r'rr-Atout.le: un dosar referitor la produsul biocid,

uti t.rtm at al c ar acteri stic ilor pro du sului bi o c id'

1 1.2 Cererile pentru solicitarea inregistrarii, inclusiv rezumatul dosarului indicat la pct.

14 Ei 35 din ftG 34412020 trebuie sd fie prezentate in limba de stat. Alte informalii pot

fi piezentate inclusiv in una din limbile recunoscute la nivel interna{ional.

11.3 In termen de 10 de zile de la admitere, ANSP valideazd cererea, dacd au fost

prezentate informaliile prevdzute la pct. 14 conform HG 34412020 qi informeazd

solicitantul indicdnd data validdrii.
I 1.4 in cadrul validdrii menlionate, ANSP nu realize azd o evaluare a calitafli sau a

pertinenlei datelor depuse sau a justificdrilor prezentate.

i r.s ANSp, in cazul in care considerd cd cererea este incomplet6, informeazd

solicitantul cu privire la informaliile suplimentare necesare pentru validarea

respectivei cereri.
11.6 Termenul pentru prezentarea informaliilor suplimentare nu va depdEi 10 zile

calendaristice.
Il.7 in cazul in care solicitantul nu prezintd informajiile solicitate in termenul

prevdzut 1a pct. 19 din HG 34412020, ANSP respinge cererea qi i formeazd in scris

solicitantul.
1l.g in termen de 5 zile de la primirea informaliilor suplimentare, ANSP vahdeazd

cererea.
I 1.9 ANSP ia o declzie cu privire la inregistrareaprodusului biocid in termen de 30 de

zile de la validarea unei cereri.

11.10 Decizia cu privire la inregistrarea produsului biocid este efectuatd in baza

Raportului evaludrii dosarului, prezentat conform cerinlelor pct.29 qi 30, efectuate de



expe4i in domenii, in conformitate cu cerinlele stipulate in anexa nr. 3 ;i decrzra

Comisiei pentru inregistrarea produselor biocide.
12. Condiliile gi locul prestdrii serviciului: ANSP, Sediul central, Gh Asachi,6Tla,MD 2028,

Orar de lucru: Luni - Vineri 08:00 - 17:00;
13. Procesul de prestare a serviciului:

l3.l Solicitantul (sau reprezentantul sdu legal) intrd acceseazd Portalul electronic al

serviciilor publice, personal sau cu ajutorul recepfionarului de la ghigeu.

l3.2.Solicitantul (sau reprezentantul sau legal) indeplineEte cererea qi incarcd
documentele necesare, personal sau cu ajutorul receplionarului de la ghiEeu.

13.4 in cantl c6nd Solicitantul (sau reprezentantul sdu legal), depune cererea qi

documentele necesare cu ajutorul receplionarului de la ghiqeu, receplionarul:
a) va primi Ei va inregistra corespunzdtor cererea de solicitare a actului Ei va primi
documentele prezentate de solicitant, Ei

b) va elibera imediat Ei necondilionat solicitantului certificatul constatator conform
modelului indicat in anexa nr.2la Legea 160 din 22.07.201 1, Ei

c) va expedia cantl (copiile electronice ale cererii gi a documentelor prezentate)

autoritdlii emitente pentru revizuire.
13.5. Cererea poate fi returnatd solicitantului doar in cazul cdnd cererea nu conline
infognalia necesard pentru identificarea solicitantului. Depune cererea gi incarcd
docrimentele personal direct in sistem, sistemul:

a) va genera automat documentul in format electronic de confirmare a primirii
cererii qi documentelor (,,certificatul constatator") gi

b) in mod automat va direcliona cererea Ei setul de documente autoritdlii emitente.

13.6 Autoritatea emitentd (specialistul) deschide cazuI, examineazd, cererea qi

documentele insolitoare, verificd respectarea condiliilor. in cazul constatdrii lipsei
documentelor/informaliei necesare prevdzute expres de legislalie, autoritatea emitentd
(specialistul) va sista termenul de examinare a cererii Ei va informa imediat despre acest

fapt solicitantul cu specificarea Ei descrierea temeiului suspenddrii, termenului Ei

ac{iunilor de remediere pentru a inilia examinarea cererii.
13.7 Specialistul examineazd qi transmite in laborator cazul pentru estimarea costurilor
investigaliei de laborator.
13.8 Solicitantul (sau reprezentantul sdu legal) primegte o notificare electronica gi achitd
taxa investigaliei de laborator prin serviciul M-pay sau la banc6.
13.9 Secretariatul pentru inregistrarea produselor biocide efectueazd exzaminarile gi

' transmite dosarul specialistului/expertului.
13.10 Specialistul perfecteazd actul permisiv sau scrie o scrisoare de respingere, cu o
justihcare corespunzdtoare in temeiul prevederilor legii, cu inqtiinlarea directd a
solicitantului qi doar in cazul in care solicitantul nu intruneEte condiliile expres
specificate in lege sau, dupb caz, nur demonstreazd intrunirea acestor condilii in decursul
suspenddrii termenului de examinare a solicitirii, care se va examina gi semna de

directorul autoritdtii emitente.
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T4,

15.

16.

13.11 Cdnd actul permisiv (scrisoarea) este finalizat, solicitantul (sau reprezentantul sdu

legal) primeqte o notificare electronicd, descarcS actul permisiv gi confirmd

recepli onarea documentului.
13.12 in cazul cdnd actul permisiv se elibereazd pe hdrtie (la solicitare sau conform

cerinlelor autoritilii emitente), receplionarul ghiEeului unic tipdreEte actul permisiv, il
liweazd solicitantului (sau reprezentantului sdu legal) gi confirmd recepJionarea.

aluarea eficacitdlii in cadrul procedurii de expertizare a produselor biocide.

Refuzul de primire a cererii doar in cazul in care ANSP considerd cd cererea este

incompletS; in care solicitantul nu prezintd informaliile solicitate; in cazil in care experlii

se expun asupra necesitdlii informaliei suplimentare pentru realizarca evaludrii.

Informarea beneficiarilor serviciilor publice. Beneficiarul va fi informat dupd caz ptin e-

mail. telefon.
Capitolut IV. Menegementul serviciului public

Persoanele imputernicite pentru prestarea serviciului sunt specialigtii serviciului Ghi;eului
unic al ANSP (qef de serviciu/specialist principal) cu studii superioare gi medii de

specialitate care exzercitd funcliile in conformitate cu Regulamentul Ghiqeului unic de

gestionare a actelor permisive qi de prevederile prezentului Regulament in
responsabilitatea cdrora intrd primirea cererii gi eliberarea rezultatului serviciului.
ProcQ.sul de expertizd sanitard qi luarea deciziei privind posibilitatea prestdrii serviciului

Ei eliberarea rezultatului serviciului 1in de competenfa medicilor specialiEti, altor
specialigti cu studii respective in domeniul expertizelor sanitare.

17. Prestatorii de servicii rcporteazd anual despre indeplirea urmdtorilor indicatori de

in termenii prevdzuli de Legislalie, max 10 zile

SI la Ghiqeul unic (motivul) qi

18. Stabilirea obiectivelor qi mdsurarea performanlei serviciului.
imbundtilirea calitdlii serviciului public;
imbunatdlirea acce sibilitAli i qi confortului servi ciului publi c ;

eficientizarea proceselor operalionale de prestare a serviciilor publice de cdtre

prestatorii acestora;
optimizarea proceselor de fumizare a serviciului public;
reducerea riscurilor de coruplie in furnizarea de servicii;

- creEterea responsabilitafli institulionale Ei individuale pentru incdlcdri in prestarea

serviciilor publice.
lg.Reclamaliile se depun fizicla sediul ANSP, on-line:
20.Procedura de contestare privind refuzul in emitere a certificatului de inregistrare de stat

a produsului biocid este prevdzutd de Codului administrativ al RM nr.11612018

performanli:
asigurarea indeplinirii serviciului
lucrdtoare;
atingerea scopului scontat;
refuzul primirii cererilor depuse manual, online
prestarea serviciului;
sati sfacf ia clientului ;

lipsa reclamaliilor.
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Capitolul V. Patrimoniul Ei finan{area serviciului
21. Serviciul este asigurat gi desfbqurat in incinta ANSP, investigaliile sanitare aferente

serviciului sunt efectuate in laboratoare acreditate in modul stabilit, specialiEti califica{i.
22.Procesul de eliberare a actului permisiv este asigurat cu resursele necesare acorddrii

serviciului cel pulin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Capitolul VI. Alte dispozi{ii
23. Specialigtii antrenafi in acordarea serviciului sunt familiarizali cu prevederile legislaliei in

domeniul eliberdrii actelor permisive, inclusiv rdspunderea administrativd,
contravenlionald, pentru incilcarea legislaliei in domeniul prestdrii serviciilor publice.

Capitolul VI. Dispozi{ii finale.
24. Prezentul Regulament privind organizarea gi prestarea serviciul public Inregistrarea

produselor biocide, intrd in vigoare din momentul aprobdrii gi plasdrii pe pagina web a

ANSP.
25. Responsabili de elaborare:

$efa Serviciul pentru inregistrarea produselor biocide
(cu statutul de serviciu)

Coordonat:

Director adjunct

$eful Direc{iei juridice

Natalia Capsamun

Vasile GUSTIUC

Cristina Ciobanu
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