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Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) 
PROGRAMUL SECTORIAL DE SUPRAVEGHERE A PIEŢEI 

pentru  perioada anului 2020 

 
Datele de contact APCSP - MD-2012, mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri 78, Tel .022-501-980, fax: 022-501-981, e-mail: consumator@apc.gov.md,  www.consumator.gov.md. 

Datele persoanei de contact  - Direcția evaluare a riscurilor și planificarea controalelor, tel. 022 501 917. 

 
Nr. 

crt. 

Legislaţia 

naţională 

Descrierea 

produsului  

sau categoria 

Tipul de  

monitorizare  

Motivaţia 

monitorizării 

Monitorizarea activităţii Prioritate 

 

 

Perioada Dezvoltarea 

(extinderea, 

desfăşurarea) 

Rezultate 

sau inițiative 

viitoare 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1. Legea nr.44 /2014 privind etichetarea produselor cu 

impact energetic.  

HG nr.745 / 2015,  Reglementare tehnică „Pentru 

punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor 

electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite 

limite de tensiune”.  

HG nr.807 /2015, Reglementarea tehnică 

„Compatibilitatea electromagnetică a 

echipamentelor”. 

HG nr.1003 /2014, „Pentru aprobarea 

regulamentelor privind cerințele de etichetare 

energetică a unor produse cu impact energetic”. 

Echipamente 

electrice, din 

toate categoriile.  

 

Control  

tematic 

planificat  

Produsele prezintă un 

grad înalt de risc 

pentru sănătatea şi 

siguranţa 

consumatorilor şi 

pentru alte interese 

publice, de mediu, 

securitate, comp-

atibilitate 

electromagnetică 

Monitorizarea noilor 

cerințe ale legislației, 

inspecția documentelor, 

avertismentelor de 

siguranță, examinarea 

vizuală, 

testarea (după caz).  

Produsele 

prezintă un 

grad înalt 

de risc și au 

o prioritate 

înaltă 

Anual Controale la 

nivel 

național 

Evaluarea și 

prezentarea  

periodică a 

rezultatelor  la 

nivel național. 

2. HG nr.808 / 2015, Reglementarea tehnică privind 

siguranța jucăriilor.  

Jucării  

 

Control  

tematic 

planificat  

Produsele prezintă un 

grad înalt de risc 

pentru sănătatea şi 

siguranţa 

consumatorilor  

Monitorizarea noilor cerințe 

ale legislației, inspecția 

documentelor, 

avertismentelor de 

siguranță, examinarea 

vizuală,testarea (după caz).  

Produsele 

prezintă un 

grad înalt 

de risc și au 

o prioritate 

înaltă 

Anual Controale la 

nivel 

național 

Evaluarea și 

prezentarea  

periodică a 

rezultatelor  la 

nivel național. 

3. HG nr.1070/2013, Regulamentul cu privire la 

biocombustibilul solid. 

Biocombustibil 

solid  

Control  

tematic 

planificat  

Produsele prezintă un 

grad înalt de risc 

pentru sănătatea şi 

siguranţa 

consumatorilor şi 

pentru alte interese 

publice, de mediu, 

securitate,  

Monitorizarea noilor 

cerințe ale legislației, 

inspecția documentelor, 

avertismentelor de 

siguranță, examinarea 

vizuală, 

testarea (după caz).  

Produsele 

prezintă un 

grad înalt 

de risc și au 

o prioritate 

înaltă 

Anual Controale la 

nivel 

național 

Evaluarea și 

prezentarea  

periodică a 

rezultatelor  la 

nivel național. 

mailto:consumator@apc.gov.md
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4. HG nr.428/2009, Reglementarea tehnică „Cerințe 

de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu 

combustie lichidă și gazoasă”. 

HG nr. 1329 / 2016, Reglementarea tehnică 

„Aparate consumatoare de combustibili gazoși”. 

Aparate 

consumatoare de 

combustibili 

gazoși, cazane  

noi de apă caldă 

cu combustie 

lichidă și gazoasă 

Control  

tematic 

planificat  

Produsele prezintă un 

grad înalt de risc 

pentru sănătatea şi 

siguranţa 

consumatorilor,pentru 

alte interese publice, 

de mediu, securitate. 

Monitorizarea noilor cerințe 

ale legislației, inspecția 

documentelor, 

avertismentelor de 

siguranță, examinarea 

vizuală,testarea (după caz).  

Produsele 

prezintă un 

grad înalt 

de risc și au 

o prioritate 

înaltă 

Anual 

 

Controale la 

nivel 

național 

Evaluarea și 

prezentarea  

periodică a 

rezultatelor  la 

nivel național. 

5. HG nr. 996 din 20.08.2003 despre aprobarea 

Normelor privind etichetarea produselor alimentare 

şi Normelor privind etichetarea produselor chimice 

de menaj. 

Produse chimice 

de menaj, 
inclusiv produse 

cosmetice, 

parfumerie. 

Control  

tematic 

planificat  

Produsele prezintă un 

grad înalt de risc 

pentru sănătatea şi 

siguranţa 

consumatorilor . 

Monitorizarea noilor 

cerințe ale legislației, 

inspecția documentelor, 

avertismentelor de 

siguranță, examinarea 

vizuală,testarea (după 

caz). 

Produsele 

prezintă un 

grad înalt 

de risc și au 

o prioritate 

înaltă 

Anual 

 

Controale la 

nivel 

național 

Evaluarea și 

prezentarea  

periodică a 

rezultatelor  la 

nivel național. 

6. Legea metrologiei nr.19 / 2016. 

HG nr.408 / 2015, Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de 

măsurare. 

HG nr.267 / 2014, Reglementarea tehnică privind 

aparatele de cîntărit neautomate. 

 HG 1042 /2016 cu privire la aprobarea Listei 

oficiale a mijloacelor de măsurare  

şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal. 

 

HG nr.907/2014 pentru aprobarea Regulamentului 

general de metrologie legală referitor la 

preambalarea, în funcție de masă sau volum, a 

anumitor preambalate. 

HG nr.881/2014 cu privire la aprobarea 

Regulamentului general de metrologie legală de 

stabilire a cerinţelor privind sticlele utilizate ca 

măsură. 

Mijloace de 

măsurare, 

inclusiv aparate 

de cîntărit cu 

funcționare 

neautomată. 

 

Produse 

preambalate 

 

Control  

tematic 

planificat  

Produsele prezintă un 

grad înalt de risc  

referitor la aspectele 

de protecție a 

intereselor economice 

ale consumatorilor  

Monitorizarea noilor 

cerințe ale legislației.  

 

Risc de 

prioritate 

înaltă 

Anual 

 

Controale la 

nivel 

național 

Evaluarea și 

prezentarea  

periodică a 

rezultatelor  la 

nivel național. 

 

 

 

 

 


