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Annex 3: Study on Industrial Safety  

 
 

I. Identificarea în abordările şi în prevederile securității industriale a unor discrepanţe faţă de 
practica comunitară 
  

1.1. Aspecte generale 

La nivelul naţional asigurarea securităţii industriale se examinează prin promovarea politicii realizate prin 
programe de dezvoltare a ştiinţei şi tehnologiilor sau prin eliminarea consecinţelor negative a dezvoltării 
tehnologiilor moderne în industrie, cărora le sunt atribuite mecanisme specifice de realizare a atribuţiilor, 
inclusiv măsuri de impunere din partea statutului. Anume aceste caracteristici, specifice politicii de stat privind 
asigurarea securităţii industriale indică nu doar esenţa şi particularităţile securităţii industriale, dar şi principiile 
organizării şi funcţionării acesteia. Statul este principalul subiect care asigură securitatea industrială. Atribuţiile 
sale în acest domeniu statul le desfăşoară prin totalitatea organelor legislative, executive şi juridice, procuratura, 
asociaţii publice, organizaţii şi cetăţeni. 
 
Ameninţările pentru obiectele industriale periculoase provenind din surse interne şi externe de pericol, definesc 
conţinutul activităţilor pentru securitatea industrială internă şi externă. Reglementarea relaţiilor de către stat în 
domeniul securităţii industriale este o chestiune de drept administrativ. Metoda de reglementare juridică 
administrativă se bazează pe utilizarea unor prescripţii imperative emise de un subiect desemnat.  
 
Producţia industrială, fiind de importanță vitală în stat, în acelaşi timp, este una dintre principalele surse de 
pericol. De starea tehnică a obiectelor periculoase, de durabilitatea lor în domeniile: energetic, combustibil, 
minerit, metalurgic, chimic şi alte industrii - depinde nu doar asigurarea statului cu toate tipurile de resurse 
administrative și legale, dar şi menţinerea condiţiilor normale de viaţă ale cetăţenilor, protejarea mediului, 
precum şi a vieţii şi eredităţii cetăţenilor.  
 
În virtutea acestor dispoziţii securitatea industriala nu poate avea un caracter pur rigid statal. În structura 
generală a securităţii industriale o parte considerabilă aparţine anchetei publice şi evaluării progresului şi a 
rezultatelor cercetărilor în determinarea gradului de pericol pentru om a anumitor industrii; luării în considerare 
a opiniei publice față de desfășurarea evenimentelor periculoase tehnogene capabile să influențeze asupra 
mediului ambiant și sănătății oamenilor dislocați pe teritoriile adiacente; relațiilor colegiale între întreprinderi la 
exploatarea surselor cu pericol sporit; implicarea organismelor de evaluare a conformității private în examinarea 
anumitor procese. 
 
Asigurarea securităţii industriale are nu atât semnificaţie economică cît socială şi politică în general și mai ales în 
perioade de criză, mai ales atunci cînd impactul accidentelor şi incidentelor de la obiectele industriale 
periculoase poate reduce capacitatea statului de a moderniza procesele tehnologice de producţie.  
 
Ideea este că asigurarea securităţii tehnogene are natura socială şi politică, care se manifestă atât prin 
promovarea directă a politicii sociale şi publice, precum și prin respectarea raportului corespunzător în formele 
şi metodele de punere în aplicare a politicii, inclusiv depăşirea contradicţiilor existente. Principalele cauze ale 
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accidentelor industriale sînt soluţiile tehnice prost concepute, nivelul inacceptabil de amortizare a activelor fixe, 
executarea necalitativă sau cu întârziere a lucrărilor de exploatare și mentenanță, disciplina tehnologică şi de 
muncă joasă. 
 
Lipsa stimulentelor eficiente pentru reînnoire a mijloacelor fixe ale organizaţiilor care funcţionează în domeniul 
securităţii industriale provoacă probleme şi sarcini pentru politica de stat în acest domeniu, în funcţie de 
scopurile şi obiectivele sistemelor implementate, formelor şi metodelor de siguranţă tehnologice, separarea 
funcţiilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor între subiecţii ale securităţii industriale la diferite niveluri. 
 
Acest lucru, la rîndul său, presupune crearea cadrului legal de securitate industrială în sectoarele publice şi 
private ale economiei şi pe măsura dezvoltării acestora, reformarea structurală a diferitelor sisteme de 
securitate industrială, preponderent în domeniul cadrului normativ.  
 
Sistemul existent de cerinţe de securitate față de obiectele industriale periculoase nu prevede diferenţierea 
metodelor de reglementare aplicate la obiecte cu grad diferit de pericol, astfel creează o sarcină administrativă 
excesivă şi constrîngeri pentru procesele de inovare în industrie. În plus, sistemul actual de securitate industrială 
a obiectelor industrial periculoase nu ia în considerare particularităţile funcţionării producerilor experimentale. 
 
Concomitent cu adoptarea cadrului legal ar trebui să fie dezvoltate şi mecanismele de implementare a acestuia, 
care includ reglementări secundare în care sînt precizate prevederi şi norme definite de legi şi alte reglementări, 
şi care facilitează implementarea lor în practică. 
 
Evident că îmbunătăţirile politicilor publice în domeniul securităţii industriale sînt legate de îmbunătăţirea 
calităţii de furnizare a informaţiei, prin crearea unui sistem de prognoză, detectare, analiză şi evaluare a 
riscurilor de accidente la obiectele industriale periculoase, fiabilităţii sistemelor de securitate industrială, precum 
şi consecinţelor accidentelor potențiale. Crearea unui astfel de sistem este posibilă, pe baza instituţiilor 
publice/de stat sub jurisdicţia autorităţii responsabile în domeniul securităţii industriale, precum şi introducerii 
unor obligaţii ale agenților de asigurări, experţilor şi organizaţiilor de experţi pentru a prezenta autorităților 
competente datele privind evaluarea prejudiciului posibilul de a fi cauzat de accidentele la obiectla periculoase, 
datelor referitoare la numărul maxim posibil de victime, expertizelor. 
 
Sisteme de asigurare a securităţii industriale contribuie la perfecţionarea procedurii de declarare a securităţii 
obiectelor industriale periculoase, prin utilizarea statisticilor de mortalitate și a accidentelor în rîndul 
muncitorilor angajaţi la unităţile de producţie periculoase, la evaluarea riscurilor de accidente.  
 
Formarea mecanismelor de clasificare a obiectelor industriale periculoase este o condiţie prealabilă pentru 
diferenţierea măsurilor de securitate industrială, în funcţie de riscul de accident şi amploarea consecinţelor 
acestora. Este rezonabilă separarea obiectelor industriale periculoase în patru clase de pericol în conformitate 
cu sistemul de clasificare (clasa 1 - risc extrem de ridicat, clasa 2 - risc ridicat; clasa 3 - risc mediu, clasa 4 - risc 
scăzut) şi definirea legală a criteriilor de clasificare a obiectelor care va permite proprietarilor de obiecte 
industriale periculoase de a-și clasifica obiectele în conformitate cu criteriile stabilite. 
 
Datele privind obiectele industriale periculoase pot fi prezentate autorităţii responsabile în domeniul securităţii 
industriale de către proprietarii de obiecte industriale periculoase în cadrul înregistrării (evidenţei) şi actualizării 

 
 
1 Piața Marii Adunări Naționale 
Offices no. 369-370 
Chișinău MD-2033 
Republic of Moldova 

 
Telephones: 

+(373) 22 25 05 49 
+(373) 22 25 06 64 

Email: office@dcfta.md 
 

3 
 



 
This project is  
funded by the EU 

 
Support to the DCFTA Process in the 

Republic of Moldova 
 

EuropeAid/132101/C/SER/MD 

 

 
 

This project is implemented by the 
European Profiles led Consortium 

 
informaţiilor privind obiecte industriale periculoase în Registrul de stat. Pe baza informaţiilor autoritatea 
responsabilă în domeniul securităţii industriale va emite un certificat de înregistrare concomitent cu atribuirea 
clasei de pericol obiectului industrial periculos. 
 
Din categoria obiectelor industriale periculoase ar trebui excluse obiecte, protecţia cărora împotriva 
accidentelor poate fi realizată prin alte metode de reglementare, precum şi obiectele care nu sunt legate de 
activităţile de producere (benzinării, alte obiecte de vînzare cu amănuntul, ascensoare în blocuri locative etc.). 
 
Eliminarea barierelor administrative excesive în crearea şi punerea în aplicare a activităţilor de investiţii şi de 
producere pe de o parte, şi reducerea riscurilor de accidente la obiectele industriale periculoase - pe de altă 
parte, poate fi realizată prin diferenţierea măsurilor de asigurare a securităţii industriale, precum şi prin 
implementarea sistemelor de management al securităţii industriale la întreprinderile care operează cu obiecte 
industriale periculoase. 
 
În măsura dezvoltării comunităţii de experţi în domeniul securităţii industriale şi a determinării 
responsabilităţilor acestora, emiterea autorizațiilor de examinare a obiectelor industriale ar trebui înlocuite cu 
examinări urmate de rapoarte și/sau certificate emise în baza acreditării respective. 
 
Tot odată stabilirea voluntară a cerinţelor şi procedurilor de certificare a sistemelor de management pentru 
securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase de clase 2-3 de pericol permit supravegherea de stat, 
în principal sub formă de control asupra funcţionării acesteia. 
 
Pentru a aborda sistematic şi complex securitatea lucrătorilor la obiecte industriale periculoase şi a perfecţiona 
procedura de declarare a securităţii la obiectele industriale periculoase este necesară ratificarea convenţiilor 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii în domeniul securităţii industriale şi securităţii muncii, introducerea la 
întreprinderi care prezintă obiecte industriale periculoase a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale (OHSAS), cu modificările corespunzătoare a legislaţiei în vigoare. 
 
Acest lucru ar trebui să asigure îmbunătăţirea continuă a legislaţiei privind securitatea industrială şi protecţia 
muncii, apropierea dispoziţiilor acesteia de cerinţele dreptului internaţional. 
 
Îmbunătăţirea politicii de stat de asigurare a securităţii industriale presupune eliminarea treptată a necesităţii de 
a obţine aprobări pentru utilizarea dispozitivelor tehnice (în primul rînd în adoptarea reglementărilor tehnice). În 
acelaşi timp, în perioada de tranziţie, pînă la implementarea unui nou concept, ar trebui să funcţioneze un 
mecanism pentru transmiterea documentelor pentru a obţine autorizaţii în format electronic, precum şi 
reducerea timpului de procesare a solicitărilor. 
 
În ceea ce priveşte anumite tipuri de mijloace tehnice utilizate la obiecte industriale periculoase ar trebui să se ia 
în considerare excluderea lor de la procedura de extindere a termenilor de funcţionarea în siguranţă sau, dacă 
este cazul, impunerea unor condiţii suplimentare pentru extinderea acestor termeni. 
 
Luînd în considerare nivelul dezvoltării tehnicilor și tehnologiilor utilizate la obiectele industriale periculoase, 
este important ca cerințele de formare și examinare (așa numita atestare) a managerilor şi angajaților, care 
operează direct și întrețin obiectele periculoase, să fie în mod constant actualizate. În special: 

 
 
1 Piața Marii Adunări Naționale 
Offices no. 369-370 
Chișinău MD-2033 
Republic of Moldova 

 
Telephones: 

+(373) 22 25 05 49 
+(373) 22 25 06 64 

Email: office@dcfta.md 
 

4 
 



 
This project is  
funded by the EU 

 
Support to the DCFTA Process in the 

Republic of Moldova 
 

EuropeAid/132101/C/SER/MD 

 

 
 

This project is implemented by the 
European Profiles led Consortium 

 
 - lista de programe de formare și metode de instruire, care urmează să fie coordonate cu autoritatea 
responsabilă în domeniul securității industriale să fie optimizată; 
 - să fie posibilă confirmarea calificării inițiale pe baza documentelor eliberate de instituțiile de 
învățămînt, ca urmare să fie exclusă pregătirea obligatorie înainte de atestare; 
 - să fie exclusă necesitatea coordonării graficilor comisiilor de atestare create în cadrul întreprinderilor 
cu autoritatea responsabilă; 
- organizarea atestării la distanță, cu utilizarea tehnologiilor de informare și comunicare;  
- posibilitatea admiterii pentru a participa la comisiile de atestare reprezentanților autorităților de 
supravegherea în domeniul securității industriale numai la inițiativa agenților economici dacă obligaţia 
de participare nu este stabilită de actele normative în vigoare. 

 
1.2.  Legislația de armonizare 

Directiva Seveso prevede crearea sistemului internaţional de cooperare şi de interoperabilitate a autorităţilor 
naţionale responsabile în domeniul securităţii industriale. Scopul acesteia este identificarea și evidenţa de risc de 
accidente majore, cît mai devreme posibil, la proiectarea obiectelor industriale periculoase și proceselor 
tehnologice, precum și la elaborarea mijloacelor și metodelor de protecție împotriva accidentelor și la 
planificarea măsurilor în cazul situaţiilor excepționale. 
 
Principiile de bază ale Directivei SEVESO (1982) au fost repetate şi în alte acte internaționale (în special, în 
Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992). 
 
Republica Moldova a făcut o încercare neclară de apropiere a legislației naționale în domeniul securității 
îndustriale cu actele menționate anterior, și ca rezultat s-a reglementat acoperirea de supravegherea de stat a 
tuturor obiectelor specificate în actele menționate, cee ce prezintă aplicarea prin lege către o multitudine de 
obiecte a cerințelor dure "de Vest", care de regulă sînt aplicate de exemplu, către substanțele periculoase într-o 
cantitate mai mare de limita prevăzută de Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor 
industriale, ale căror accidente pot avea un impact dezastruos asupra populației și a mediului. 
 
Totodată din categoria "periculos" fac parte nu doar obiectele, la care se operează cu substanțe periculoase, 
degajarea cărora în cazul accidentului este periculoasă pentru oameni și mediu, dar și la alte tipuri de obiecte, 
cum ar fi: mecanisme de ridicat și recipiente sub presiune pentru medii nepericuloase, ceea ce nu este în 
concordanță cu practica internațională, la care de fapt controlul se efectuează nu de autoritățile publice, dar de 
către terţe părţi (independente) – organisme de inspecție acreditate și desemnate în modul stabilit. 
 
Cu alte cuvinte, Republica Moldova a acomodat legislația șărilor CSI, în special a Federației Ruse, la legislația 
națională. 
 
Examinînd prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 şi a Convenţiei privind efectele transfrontiere ale 
accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 s-au identificat următoarele discrepanțe: 

• În Convenție sînt stabiliți termenii "accident industrial", "activitate periculoasă", "efecte 
transfrontaliere", "operator", "publicul", etc. 

• În Lege, sînt utilizați alți termeni: "activitate desfăşurată în domeniul securităţii industriale", "avarie", 
"incident", “instalaţie".  
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• În Convenție prin "activitatea periculoasă" se înţeleg activități în care una sau mai multe substanţe 

periculoase sînt ori pot fi prezente în cantităţi egale sau superioare cantităţilor limită enumerate în 
anexa nr. I la Convenţie şi care pot avea efecte transfrontaliere, de fapt, numai activităţi care fac 
obiectul declarării obligatorii a securității industriale. Legea are o aplicare mai expansivă și se referă la 
toate obiectele în care substanțele periculoase sînt prezente într-o cantitate mai mică decît este necesar 
pentru a declara obligatoriu securitatea industrială.  

• În Anexele nr. 1 şi nr. 2 din Legea nr. 116 din 18.05.2012 sînt menţionate obiectele la care sînt obținute, 
utilizate, prelucrate, produse, depozitate, transportate, și distruse substanțele periculoase, fiind 
apropiate cu Convenția (1992 ). Tot odată, în această listă de obiecte care trebuie să fie declarate sînt 
incluse obiectele la care se utilizează substanțe , în fond, într-o cantitate mai mică decît pragul 
reglementat de declarare. Mai mult ca atît, în această listă sînt inscluse obiecte la care sînt utilizate 
echipamente sub presiune, mecanisme de ridicat staționare, la fel benzinării, la care se alimentează 
vehiculele cu gaze lichefiate de hidrocarburi și (sau) cu combustibil lichid. 

Deci, Convenția constată că pentru identificarea activităților periculoase trebuie să se ia în considerare 
posibilitatea agravării pericolelor implicate, precum și cantitățile de substanțe periculoase, indiferent dacă se 
află în posesia unui sau mai multor operatori. 
  
Pentru o mai bună înțelegere a prevederilor Convenției este de menționat conceptul Directivei Seveso (1982), 
care a stat la baza Convenției (1992). 
 
Principalele cerințe ale Directivei Seveso sînt:  

- identificarea activităților industriale periculoase; 
- declararea securității; 
- planificarea măsurilor în caz de accident; 
- informarea societății despre eventualitatea unei situaţii excepţionale. 

Prevederile de bază ale Directivei Seveso II (96/82).  
 
Scopul Directivei Seveso II este dublu.  

- în primul rînd, directiva are drept scop prevenirea riscurilor de accidente majore care implică substanţe 
periculoase.  

- în al doilea rînd, deoarece accidentele continuă să se producă, directiva are ca scop limitarea 
consecinţelor unor astfel de accidente nu numai pentru om (aspectele de securitate şi sănătate), dar şi 
pentru mediu (aspectul de mediu). Ambele obiective trebuie urmate în vederea asigurării unui nivel înalt 
de protecţie pe întreg teritoriul Comunităţii, într-o manieră consecventă şi eficientă. Directiva se aplica 
obiectelor în care sînt prezente substanțe periculoase în cantități suficiente ca sa existe pericolul 
producerii unui accident major. Titularii de activitate au obligații sa ia masuri preventive pe baza unor 
proceduri privind planificarea, inspecția, raportarea și accesul publicului la informații. 
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Directiva Consiliului 2003/105/EC din 16 decembrie 2003 privind amendarea Directivei Consiliului 96/82/EC 
(„Seveso II”) urmăreşte extinderea ariei de aplicare a Directivei, avînd în vedere accidentele industriale. 
 
În iulie 2012 Parlamentul și Consiliul European au adoptat Directiva Sevezo III 2010/18/CE, care înlocuiește 
Directiva 96/82/CE-Seveso II. 
Principalele modificări aduse de Directiva Seveso III sînt: 

- actualizări tehnice în ceea ce priveşte clasificarea substanţelor chimice. În anul 2008, Consiliul şi 
Parlamentul European au adoptat un Regulament (CE) No 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea (CLP) a substanţelor şi a amestecurilor, care aliniază legislaţia UE anterioară, cu GHS 
(Sistemul Global Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Produselor Chimice). La rândul său, acest 
Regulament a declanșat necesitatea de a adapta Directiva 96/82/CE SevesoII, deoarece domeniul său de 
aplicare se bazează pe clasificarea substanţelor chimice ale fostelor Directive care vor fi abrogate prin 
Regulamentul CLP până în iunie 2015; 

- un mai bun acces al cetăţenilor la informaţii cu privire la riscurile care rezultă din activităţile companiilor 
din apropierea lor, precum și felul cum trebuie să se comporte în cazul unui accident; 

- norme (reguli) mai eficiente privind participarea publicului interesat, în proiecte de planificare a 
amenajărilor teritoriale aferente amplasamentelor tip Seveso; 

- accesul la justiţie al cetăţenilor cărora nu li s-a acordat acces la informaţiile adecvat sau participare; 
- standarde mai stricte pentru inspecţiile amplasamentelor pentru a asigura implementarea mai eficientă 

a normelor de securitate. 

Directiva 82/501/CEE din 24 iunie 1982 privind pericolele de accidente majore ale anumitor activități industriale, 
Convenția pentru prevenirea accidentelor industriale majore (1993, nr. 174) și Convenția privind efectele 
transforntiere ale accidentelor industriale (Helsinki 1992), vizează obiectele la care se folosesc substanțe chimice 
periculoase și exploatarea cărora poate duce la accidente majore cu consecințe transfrontaliere pentru 
populație și mediul ambiant. Cerințele esențiale ale documentelor internaționale se rezumă la identificarea 
pericolelor, declararea securității, planificarea acțiunilor în caz de avarie și localizarea consecințelor acesteia, 
executarea inspectărilor, informarea populației despre o eventuală situație de forță majoră.  
 
Domeniul de aplicare a Legii 116 din 18.05.2012 este mult mai larg decît domeniul de aplicare a Directivei 
Seveso și a Convenției (1992) - acestea se aplică doar pentru obiectele în care sînt prezente (sau pot fi prezente) 
substanțe periculoase. Convenția (1992) de fapt vizează doar obiectele supuse declarării, iar Directiva Seveso II 
(96/82) vizează obiectele supuse declarării precum și obiectele în care persistă substanțe periculoase în 
proporție de la 10 până la 25% de la limita declarării. Pentru aceste sînt stabilite proceduri obligatorii în 
articolele 6 și 7 din Directivă: 

1) notificarea autorităților competente de către operatorul economic, înainte de începerea construcțiilor 
și sau înainte de începerea exploatării obiectului periculos în cazul majorării esențiale a cantității substanțelor la 
obiect și închiderea obiectului; 

2) prezentarea autorităților competente, de către operatorul economic, a documentului care confirmă 
existența politicii de prevenire a accidentelor și garanțiile acestuia de executare a politicii respective. 

 
Legea 116 din 18.05.2012 reglementează obiectele la care sînt substanțe periculoase în cantități mai mari de 2% 
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de la limita declarării, precum și alte substanțe care nu sunt vizate de Directiva Seveso II (96/82) și Convenția 
(1992). 

 
Ca urmare legiuitorul european a evidențiat un grup special de obiecte, accidentele la care se răsfrâng asupra 
societății și aplică acestora cerințe specifice, iar legislația națională stabilește aceste cerințe mult mai largi. În așa 
fel se determină o suprareglementare excesivă în legislația națională. 
 
Pentru a aduce o claritate în problemele abordate este necesar de a stabili - dacă obiectele industriale 
periculoase la care sînt utilizate anumite echipamente (cazane, recipiente sub presiune, mecanisme de ridicat, 
etc.) prezintă pericol pentru societate din punct de vedere a securității industriale? 
 
Abordarea corectă a acestei întrebări va permite respectarea cerințelor europene și va impune restrîngerea 
domeniului de supraveghere a securității industriale a obiectelor industriale periculoase în care sînt substanțe 
periculoase, excluzînd celelalte din acestă categorie și, ca urmare, aplicînd asupra lor principiile europene bine 
determinate.  
 
Concluzionînd cele expuse - nu este corect de a aborda obiectele miniere, echipamente sub presiune și 
mecanisme de ridicat prin metode specifice doar obiectelor cu substanțe periculoase. 
La fel, principiul de bază a armonizării constă în faptul că cerințele obligatorii stabilite în actele normative și 
regulile din domeniul securității industriale trebuie să fie bazate pe progresul tehnico-științific precum și trebuie 
să țină cont de recomandările organizațiilor internaționale din domeniul securității industriale. 

 
Securitatea obiectelor miniere se reglementează prin Directiva 92/91/CEE privind cerințele minime de 
îmbunătățire a securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj și Directiva 92/104/CEE privind 
cerințele minime de îmbunătățire a securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în 
subteran. 
 
Pericolul legat de transportarea substanțelor periculoase inclusiv prin conductele magistrale este reglementat 
de cadrul normativ ecologic, în special de Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor unor anumite 
proiecte publice și private asupra mediului. 
 
 

II. Recomandări pentru îmbunătăţiri a cadrului legal şi instituţional  

Problemele operaționale (instalare, întreținere, reparații, etc.) pentru produsele antideflagrante sînt 
reglementate de Directiva 99/92 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității 
lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explosive. 
 
Prin intermediul acestei directive se stabilesc cerințe minime pentru a garanta un nivel mai bun de protecție a 
securității, care pot fi completate cu exigențe naționale, ținînd cont de evitarea impunerii unor constrîngeri 
administrative, financiare și legale care ar îngreuna constituirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. 
Tot odată prevederile directivei menționate adițional problemelor operaționale (instalare, întreținere, reparații, 
etc.) reglementează și inspecția. 
În Republica Moldova, problemele operaționale (instalare, întreținere, reparații, etc.) și anume, exploatrea 
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utilajului la obiectele industriale este permisă numai în baza autorizației emise de către organul abilitat, 
procedură care nu este armonizată cu exigențele legislației europene. 
 
Tot odată este de menționat, că supravegherea pieții pe filiera securității industriale, în țările member UE se 
efectuează în baza directivelor relevante, cum ar fi directive 94/9 de apropiere a legislațiilor statelor membre 
referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explosive. 
 
Aceste acte a UE, cu toate că parțial sînt transpuse în legislația Republicii Moldova, nu oferă o armonizare la 
nivel de concept. Utilajul, importat în Republica Moldova din țările member UE, se supune unui control prin 
evaluarea conformității la etapa de import, iar verificarea inofensivității exploatării utilajului se efectuează de 
către organele abilitate din subordinea Ministerului Economiei, în baza unor procedure depășite și nearmonizate 
cu practica europeană. 
 

2.1.  Declarația în securitatea industrială 
Printer mecanismele administrative-economice pentru reducerea riscurilor de situații excepționale cu caracter 
tehnogen în sistemul de reglementare la nivel de stat în domeniul securității industriale, un loc separat il deține 
procedura de declarare a obiectelor industriale periculoase. 
 
Declarația de securitate, ca formă de prezentare a informației despre starea securității la obiectele industriale a 
apărut în țările dezvoltate. În țările member ale UE, obligativitatea de prezentare a astfel de declarații de către 
deținătorii obiectelor industrial periculoase este specificată la nivel de legislație. 
 
Esența declarării securității în țările member UE – este de a impune întreprinderile (obiecte industrial 
periculoase) să efectueze evaluarea riscurilor și de a informa organelle competente referitor la aceste riscuri. 
Ca urmare declarația de securitate, stabilită în țările member UE, conține: 

- informația despre obiectul industrial periculor și procesele operate în scopul de a determina natura și 
amploarea utilizării substanțelor periculoase; 

- o listă de măsuri care vizează funcționarea în siguranță a obiectului industrial periculos și controlul 
abaterilor de la funcționarea normală; 

- identificarea tipului unei posibile avarii, evaluarea probabilității de declanșare a ei, precum și 
consecințelor potențiale; 

- instrucțiuni relevante în cazul unei situații de avarie la obiectul industrial periculos. 

 
2.2 Criterii de risc în țările member UE 

Este de menționat , că baza reglementării securității industriale în țările memebre UE sînt legile , care 
reglementează acest domeniu. Prin acestea se garantează, că riscul pentru personalul angajat în lucrările la 
obiectul industrial periculos, cît și pentru populație este la un nivel într-atît de mic, în măsura în care este posibil 
de asigurat. 
 
Îndeseobi este relevantă procedura de declarare pentru obiectele industriale periculoase, activitatea cărora este 
legată de substanțe și procese periculoase. Declararea respectivă contribuie la implementarea unui sistem 
eficient de prognozare a situațiilor de avarii precum și exploatare a obiectelor periculoase. 
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Se pune întrebarea – este admisă exploatarea obiectelor industriale în afara limitelor prevăzute de termenul de 
amortizare? Abordare utilizată pe larg în Republica Moldova.  
 
Unicul argument, care ar permite această exploatare, poate fi bazat pe raportul controlului nedistructiv. Dar, s-a 
demonstrat, că posibilitățile metodei nedistructive sînt foarte limitate, și ca urmare, caracteristicile ce țin de 
natura defectului, gradul lui de pericol nu pot fi argumentate. Mai mult ca atît, în baza raportului nedistructiv nu 
poate fi stabilit /prognozat termenul real de exploatare a obiectului industrial. Cercetările internaționale în acest 
domeniu au demonstrate, că eficiența economică a metodei controlului nedistructiv este foarte mică – nu 
depășește 3-5%. 
 
În țările member UE, care dețin o economie de piață stabilă, termenul ”risc admisibil” este direct proporțional cu 
volumul de investiții, rentabilitatea și situația financiar-economică a întreprinderilor.  
 
Spre deosebire de multe țări dezvoltate, în Republica Moldova relația dintre mediul de afaceri și autoritățile de 
reglementare se bazează pe prezumția deținerii unui grad de pericol a activității economice, îndeseobi pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.  
 
Ca urmare, confom Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrial a obiectelor industrial periculoase, 
la categoria de obiecte industrial periculoase sînt atribuite ” întreprinderile sau secţiile acestora, sectoarele, 
terenurile ori alte obiecte care conţin instalaţii tehnice sau tehnologice a căror ieşire din funcţiune poate 
provoca avarii şi la care: se produc, se utilizează, se prelucrează, se depozitează, se transportă, se nimicesc 
substanţe periculoase; se utilizează instalaţii ce funcţionează sub o presiune de peste 0,07 MPa sau la o 
temperatură de încălzire a apei ce depăşeşte 115 °C, precum şi conducte de aburi şi de apă fierbinte; se 
utilizează instalaţii şi mecanisme de ridicat; se utilizează instalaţii tehnice şi tehnologice la efectuarea lucrărilor 
miniere şi de forare.”  
 
În consecință, termenul - ”obiect industrial periculos” se răsfrînge nu numai asupra întreprinderii la general sau 
asupra unei secții a acesteia, dar și asupra: unui sector separat al acestei secții, spațiului intern din secție, 
cantinei aflate pe teritoriul întreprinderii ș.a. Obiecte industrial periculoase în Republica Moldova se consider și 
case locative, spitale, cinematografe, ș.a. în care ”se utilizează instalaţii şi mecanisme de ridicat” – ascensoare 
sau ”substanțe inflamabile” – sisteme de gazificare. 
 
Dispozitivele tehnice, utilizate la aceste obieste periculoase, cum ar fi, - ascensoarele, cazanele, conductele, ș.a. , 
la rîndul său tot se consideră obiecte periculoase și se supun supravegherii tehnice de stat. Deci, domeniul de 
aplicare a legislației în domeniul securității industriale este foarte vast, și de multe ori se aplică asupra unor 
obiecte industriale și tehnice, care sînt definite echivoc.  
 
Cerințele către obiectele industrial periculoase sînt expuse într-o multitudine de documente normative, inclusiv 
NRS, care sînt învechite cu un statut incert, și care sînt documentele de bază a sistemului securității industriale. 
Situația creată cu cadrul legislativ și de reglementare permite organelor cu funcții de supraveghere și control, 
sub pretextul asigurării securității, de a stabili nejusticativ un șir de cerințe excesive. 
 
Relația dintre mediul de afaceri și autorități, în majoritatea țărilor economic dezvoltate, nu se bazează pe 
prezumția de vinovăție și frica antreprenorilor față de potențialele sancțiuni, ci pe principiul prezumției de 

 
 
1 Piața Marii Adunări Naționale 
Offices no. 369-370 
Chișinău MD-2033 
Republic of Moldova 

 
Telephones: 

+(373) 22 25 05 49 
+(373) 22 25 06 64 

Email: office@dcfta.md 
 

10 
 



 
This project is  
funded by the EU 

 
Support to the DCFTA Process in the 

Republic of Moldova 
 

EuropeAid/132101/C/SER/MD 

 

 
 

This project is implemented by the 
European Profiles led Consortium 

 
conșteintezare a persoanei juridice. În acest caz, autoritățile, cum ar fi Inspectoratul Principal de Stat pentru 
Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase în esență prezintă un organ de supraveghere în 
sensul Regulamentului CE 765/2008. 
 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene clar stipulează regulile, pentru utilajele care se află în exploatare 
în una din țările member. În așa caz de bază se aplică legislația națională armonizată. Deci, în cazul dat, Uniunea 
Europeană dispune de un șir de directive și regulamente fundamentale, care nu prescriu reguli și proceduri 
comune, dar numai prezintă linii directoare pentru reglementare în cadrul legislațiilor naționale. 
 
În așa mod fiecare țară membru își dezvoltă legislația națională în domeniul securității industriale, inclusiv 
inspecția. În aceste acte legislative se stabilesc cerințele către asigurarea securității muncii de către angajator – 
care, conform cadrului legal este răspunzător de crearea și asigurarea condițiilor de muncă inofensive atît 
pentru angajați cît și pentru sociatate și mediu. Anume angajatorul este obligat să asigure efectuarea inspecțiilor 
periodice a echipamentelor industrial periculoase de către organismele de inspecție externe. 
 
Cine pot fi aceste organism de inspecție externe? Majoritar, conform cerințelor UE, sînt entitățile care activează 
pe piața prestări-servicii de expertiză. Aceste entități obligatoriu dețin acreditarea și fac parte din careva 
organizații profesionale în domeniul securității industriale, cum ar fi Deutsche Vereinigung des Gas- und 
Wasserfaches (DVGW). 
 
DVGW – este o asociație germană tehnico-științifică pentru gaze și apă, care dezvoltă și asigură punerea în 
aplicare și implementarea la nivel național a standardelor europene care au obiect de interes procesele și 
serviciile – standarde funcționale. Standardele funcționale care se referă la domeniul gazificării, acoperă o gamă 
largă de activități legate de crearea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze, precum și întreținerea și 
funcționarea corespunzătoare a acestuia. Ele oferă linii directoare pentru racordarea la conducta de distribuție a 
gazelor conform unor norme și reguli acceptate la nivel global și care iau în considerare toate aspectele 
referitoare la siguranță, buna tranzacționare a gazelor, precum și la impactul minim asupra mediului 
înconjurător. În baza acestor standarde funcționale țările member își elaborează reglementările naționale, care 
de obicei dispun de cerințe mai dure, față de cerințele indicate în standarde. În cazul unui conflict din punc de 
vedere a cerințelor mai dure, reglementările naționale menționate au prioritate față de standarde. 
 
Deci, este strict necesar, inițierea unui proces la nivel național de elaborare a reglementărilor în baza 
standardelor europene funcționale, care vor fi obligatorii pentru operatorii naționali în domeniu. De exemplu, 
pentru reglementarea cerințelor către sistemele de alimentare cu gaz, și anume staţiilor de reglare a presiunii 
gazelor pentru transport şi distribuţie se aplică standardul EN 12186. În baza acestui standard DVGW a elaborat 
un șir de reglementări: 

- DVGW G 491 Gas pressure regulating stations for inlet pressures up to and including 100 bar; design, 
manufacture, construction, testing, commissioning and operation; 

- DVGW G 495 Gas plants and systems – Maintenance; 
- DVGW G 494 Measures of sound protection of devices and appliances for gas pressure control and gas 

measurement; 
- DVGW G 499 Preheating plants for natural gas 

Anume abordarea descrisă trebuie de implementat în Republica Moldova în domeniul securității industriale. Ca 
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urmare a acestei abordări se va iniția crearea unei infrastructuri, care va corespunde exigențelor europene. 
Liniile directoare sînt: 

1. Implementarea acquis-lui comunitar în domeniul securității industriale 
2. Elaborarea reglementărilor în domeniu în baza standardelor europene funcționale; 
3. Crearea organismelor de inspecții. Stabilirea cerințelor unice către organismele de inspecții și 

acreditarea lor. 

Conform regulilor europene numai organismele, care și-au demonstrate competența prin acreditare pot fi 
admise pentru executarea lucrărilor în domeniul securității industriale, inclusiv pot devein membri a unor 
formațiuni profesionale. 
 
După efectuarea fiecărei inspecții, organul competent trebuie să comunice rezultatele inspecției și toate 
acțiunile necesare, stabilite de operator. Organele competente trebuie să garanteze că operatorul a întreprins 
toate măsurile necesare urgente pe termen mediu sau lung, să verifice și să colecteze prin inspecție, investigare 
sau alte mijloace adecvate, informațiile necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, 
organizatorice și manageriale a accidentului major, să se asigure că operatorul a întreprins toate acțiunile de 
remediere necesare și să facă recomandări privind măsurile viitoare de prevenire  
 
Este de remarcat că, de exemplu, «Gosgortechnadzor » din Lituania, domeniul principal de control al căruia îl 
constituiau ascensoare, macarale, cazane şi recipiente sub presiune a fost exclus din supravegherea de stat și s-a 
transformat în organism de inspecție acreditat de Biroul Național de Acreditare din Lituania, şi actualmente este 
impus să concureze cu alte organisme de inspecție (TUV, SGS, etc.) la desfăşurarea inspecțiilor ale ascensoarelor, 
macaralelor și echipamentelor sub presiune, etc.,care anterior au fost supuse supravegherii de stat. 
 

2.3. Analiza liniilor directoare 

Analiza liniilor directoare menționate la pct.1-3, stabilește următoarele obiective:  
a) Reforma legislației în domeniul securității industriale 

În primul rînd este necesar de conștientizat următoarele: 
- sistemul existent, care este bazat pe principiile anilor 80, este un impediment major în efectuarea 

reformelor legislative, și nu permite excluderea deficienților de sistem a bazei normative; 
- se menține o suprareglementare rigidă a activității de întreprinzător în baza unei multitudini de cerințe 

cu caracter obligatoriu, fărăr alternativă, care déjà sînt învechite; 
- sînt promovate de către autoritățile de reglementare niște procedure de control, care sînt ineficiente și 

costisitoare pentru mediul de afaceri; 
- promovarea abordării de reglementare departamentală, care generează conflicte de interese și care 

crează obstacole în efectuarea unor reforme eventuale; 

Legislaţia ţărilor membre, în domeniul securității industriale, este bazată pe cerințele către siguranţa proceselor 
de producţie, care sînt definite ca cerințe de securitate pentru personalul antrenat în procesul de producere. 
Acestea se încadrează în sfera de reglementare tehnică şi sînt stabilite în directive - de exemplu, una din 
directivele fundamentale - 89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
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securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.  
 
Reforma legislației naționale presupune modificarea Legii 116, definirea clară a atribuțiilor și obligațiilor 
organelor de control, reorganizarea Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor 
Industriale Periculoase în sensul executării supravegherii pieții. 

 
b) Atribuțiile organismelor de inspecție 

Crearea premiselor pentru instituirea organismelor de inspecție, precum și stabilirea criteriilor pentru 
funcționarea lor este o obligativitate primordial a autorității de reglementare în domeniul securității industrial – 
Ministerul Economiei. 
 
Pot fi urmate practicile țărilor dezvoltate, de exemplu a Germaniei, unde sînt acreditate organismele TŰV. 
Aceste organisme acreditate sînt în drept să efectueze următoarele: 

- siguranța în funcționare a echipamentelor și instalațiilor tehnice. Evaluarea fiabilității sistemelor prin 
intermediul auditurilor de produs; 

- inspecția la punerea în funcțiune a echipamentelor și instalațiilor tehnice; 
- evaluarea riscurilor pentru echipamente și instalații tehnice; 
- evaluarea rezervoarelor de stocare; 
- teste tehnice ale operațiunilor de sudare, pentru diverse sectoare; 
- servicii pentru industria petrolului și a gazelor natural. Evaluarea ciclului complet de viață a proiectelor 

din industria petrolului și a gazelor; 
- producția și exploatarea cazanelor de abur. Evaluarea în exploatare; 
- producția și exploatare echipamentelor sub presiune. Evaluarea în exploatare.; 
- generatoare pentru turbine eoliene. Evaluarea siguranței tehnice, cu prezentarea elementelor de bază 

pentru o durată lungă de funcţionare a generatoarelor pentru turbine eoliene şi pentru eficiența 
acestora din punctul de vedere al costurilor. Analiza amplasamentelor. Inspecţii efectuate în timpul 
instalării și exploatării; 

- centrale de energie regenerabilă. Evaluarea siguranţei şi fiabilității. Inspecții. 
 
 

c) Implementarea directivelor europene în domeniul securității industriale 
Acest capitol poate fi analizat pe exemplul directive europene DIRECTIVA 2014/33/UE de armonizare a 
legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare. 
 
Introducepea pe piață și punerea la dispoziție se efectuează numai în baza Directivei 2014/33/UE. 
 
Pentru a executa prevederile directivei în țările membre actualmente funcționează circa 240 de organisme 
acreditate și desemnate.  
 
În exploatare, inspectarea ascensoarelor se efectuează în baza legislației naționale armonizate. În Germania 
inspectarea ascensoarelor se efectuează în baza legii Equipment and Product Safety Law GPSG și reglementării 
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privind securitatea industrială și a sănătății, de către organisme acredidate, cum ar fi ZÜS. 
 
Legislația națională prevede aspecte generale ce țin de reguli și norme referitoale la inspecțiile periodice a 
ascensoarelor. Tot odată organismele acreditate efectuează inspecția propriu-zisă în baza reglementărilor 
specifice.  
 

III. Funcțiile autorităților în țările UE 

Pentru o mai bună înțelegere a infrastructurii de supraveghere și control în țările UE este prezentată informația 
relevantă din tabele. 
 

ȚARA ISLANDA LETONIA LITUANIA GERMANIA 
Autoritatea 
responsabilă 

Ministerul de 
Interne: 
Coordonarea 
supravegherii 
pieței, siguranța 
generală a 
produselor și 
supravegherea 
pieței, pe baza 
DSGP și PPE, 
evaluarea 
conformității, 
instrumentele de 
măsurare, inclusiv 
ACFN, metrologie 
legală și mărfuri 
preambalare, 
cristal, textile, 
jucării, metale 
prețioase și 
încălțăminte. 

Ministerul 
Protecției 
Mediului și 
Dezvoltării 
Regionale: 
Ministerul 
Protecției 
Mediului și 
Dezvoltării 
Regionale al 
Republicii 
Letonia este 
responsabil 
pentru punerea 
în aplicare a 
politicii în trei 
domenii - de 
protecție a 
mediului, 
dezvoltare 
regională, 
precum și 
tehnologii de 
informare și 
comunicare. 
 

 
 

Ministerul 
Mediului: 
Ministerul 
Mediului este 
autoritatea 
principala de 
gestionare a 
Guvernului 
Republicii Lituania 
care face politică 
de stat a țării de 
protecție a 
mediului, 
silvicultură, 
utilizarea 
resurselor 
naturale, geologie 
și 
hidrometeorologie, 
planificarea 
teritoriala, 
construcții. 
 

Ministerul Federal al Justiției și 
protecția consumatorilor  
are șapte direcții generale. Direcțiile 
generale sunt competente pentru 
domenii specifice: 
Direcția Generală Z Administrativă  
Direcția Generală R Sistemul judiciar  
Direcția Generală I Legea Civilă 
Direcția Generală II Drept penal  
Direcția Generală III Drept Economic 
și Comercial 
Direcția Generală IV Drept 
Constituțional și Administrativ; Drept 
International și 
European 
Direcția Generală V Protecția 
consumatorilor. 
 Accentul principal al Direcției 
Generale V (politica de consum) 
privind protecția intereselor 
consumatorilor în domeniile juridice 
și comerciale. Prioritățile de top 
includ domeniile de politică a 
consumatorilor cu privire la 
societatea informațională, servicii 
financiare, sectorul energetic și de 
transport, precum și sectorul 
sănătății și serviciilor sociale. Alături 
de aceste aspecte de fond, alte 
domenii cheie includ informarea 
consumatorilor, sensibilizarea 
consumatorilor, cercetare de 
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consum, precum și punerea în 
aplicare de protecție a 
consumatorilor. Direcția Generală V 
are responsabilitatea globală pentru 
Legea privind protecția 
consumatorilor, precum și Legea 
pentru Îmbunătățirea informării 
consumatorului 
(Verbraucherinformationsgesetz, 
VIG), în măsura în care acest lucru 
prezintă un impact în materie de 
protecție a consumatorilor.  
În plus, Direcția Generală V este 
responsabilă pentru organizarea 
testărilor produselor în Germania 
(Stiftung Warentest) și pentru 
Federația Organizațiilor Germane ale 
Consumatorului 
(Verbraucherzentrale 
Bundesverband).  
Prin aderarea la organizații 
internaționale, Direcția Generală V 
este capabilă să promoveze 
principiile la nivel mondial în 
domeniul politicii consumatorilor.  

Ministerul 
Mediului: 
Echipamente de 
joasa tensiune, 
compatibilitatea 
electromagnetică, 
echipamentele și 
sistemele de 
protecție 
destinate utilizării 
în atmosfere 
potențial 
explozive, 
produsele de 
construcție, 
produse chimice, 
produse 
cosmetice și 
detergenți. 

Ministerul 
Economiei: 
Ministerul 
Economiei 
coordonează și 
supraveghează 
sistemele 
naționale de 
standardizare, 
acreditare, 
metrologie și 
supravegherea 
pieței. 
Ministerul 
Economiei 
efectuează 
supravegherea 
administrativă 
de proiectare, 
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explorare și 
extracție a 
hidrocarburilor, 
precum și 
coordonează 
prognoza pe 
termen mediu 
și lung de 
schimbări în 
piața muncii. 
În Letonia, 
funcțiile de 
supraveghere a 
pieței în 
domeniul 
securității 
industriale sînt 
îndeplinite de 
către 
următoarele 
autorități: 
Centrul de 
protecție a 
drepturilor 
consumatorilor;  
Serviciul 
ecologic de 
stat; 
Agenția de 
control tehnic 
de stat; 
 

Ministerul 
Protecției 
Sociale: 
Mașini, 
ascensoare, 
instalații de 
transport pe 
cablu, 
echipamente sub 
presiune, 
recipiente sub 
presiune, 

Serviciul 
Ecologic de 
Stat:  
Serviciul 
Ecologic de Stat 
(SES) este o 
instituție de 
stat sub 
supravegherea 
Ministerului 
Mediului. 
SES 
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generatoare de 
aerosoli, aparate 
consumatoare de 
combustibili 
gazoși, cilindri, 
echipamentul 
individual de 
protecție, 
explozivilor de uz 
civil, produse 
farmaceutice și 
dispozitive 
medicale. 

îndeplinește 
următoarele 
sarcini: 
controlează 
respectarea 
legilor și 
regulamentelor 
cu privire la 
ieșirea și 
utilizarea 
resurselor 
naturale, 
protecția 
naturii, emisiile 
de substanțe 
poluante, 
gestionarea 
deșeurilor 
periculoase și 
menajere, 
activitățile cu 
substanțe și 
produse 
chimice; 
probleme 
permiselor 
(licențe), 
cerințele 
tehnice și altor 
acte 
administrative 
privind 
utilizarea 
resurselor 
naturale și 
desfășurarea 
activităților 
poluante; 
informează 
societatea 
despre 
activitatea 
serviciului și dă 
societății 
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informațiile de 
unică folosință 
cu privire la 
mediul 
înconjurător; 
ia parte la 
managementul 
situațiilor de 
urgență. 

Agenția 
consumatorului 
Agenția 
Consumatorilor 
este o agenție 
guvernamentală 
de executare și 
este responsabilă 
pentru 
problemele de 
siguranță a 
produselor din 
diverse sectoare 
specifice și de 
supraveghere a 
pieței, în 
domeniul de 
siguranța 
generală a 
produselor. 
 
 

   

The Consumer 
Spokesman  
(Purtătorul de 
cuvânt al 
consumatorului) 
The Consumer 
Spokesman este 
birou 
independent care 
va păzi interesele 
și drepturile 
consumatorilor și 
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să sprijine 
creșterea 
protecției 
consumatorilor. 
Agenția de 
Mediu 
Agenția de Mediu 
este autoritatea 
competentă și 
este responsabilă 
de coordonarea și 
de executare a 
reglementărilor 
privind produse 
cosmetice și 
produse chimice. 

   

Autoritatea din 
Islanda în 
domeniu 
construcții 
Islanda 
Autoritatea 
construcții este o 
agenție din 
subordinea 
Ministerului 
Mediului și este 
autoritatea 
competentă 
pentru punerea 
în aplicare a 
legislației UE 
privind 
echipamentele de 
joasă tensiune, 
compatibilitate 
electromagnetică, 
produse pentru 
construcții și 
echipamentelor și 
sistemelor 
protectoare 
destinate utilizării 
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în atmosfere 
potențial 
explozive. 

 
O deosebită importanță prezintă informația, care indică clar responsabilitățile organismelor de supraveghere și 
control în funcție de cerințele directivelor europene.  
 

Lista autorităților responsabile de supravegherea pieții și organismelor de inspecție din Islanda 
NO. Council Directive 

(in order of doption 
dates) 

Subject directive Responsible Authority in Iceland 

1 75/324/EEC Aerosol dispensers Administration of Occupational Safety and 
Health in Iceland 

2 89/686/EEC Personal protective equipment: consumer 
market 

Consumer Agency 

3  PPE - in the workplace Administration of Occupational Safety and 
Health in Iceland 

4 90/385/EEC Medical devices: Active implantable 
medical devices 

Icelandic Medicines Agency 

5 92/42/EEC New hot-water boilers fired with liquid or 
gaseous fluids (efficiency requirements) 

Consumer Agency 

6 93/15/EEC Explosives for civil uses Administration of Occupational Safety and 
Health in Iceland 

7 93/42/EEC Medical devices: General Icelandic Medicines Agency 
8 94/9/EC Equipment and protective systems in 

potentially explosive atmospheres 
Iceland Construction Authority 

9 94/25/EC Recreational craft Icelandic Maritime Administration 
10 94/62/EC Packaging and packaging waste The Environment Agency of Iceland 
11 95/16/EC Lifts Administration of Occupational Safety and 

Health in Iceland 
12 96/98/EC Marine Icelandic Maritime Administration 
13 97/23/EC Pressure equipment Administration of Occupational Safety and 

Health in Iceland 
14 97/68/EC Machinery Administration of Occupational Safety and 

Health in Iceland 
15 98/79/EC Medical devices: In vitro diagnostic Icelandic Medicines Agency 
16 

 
1999/5/EC Radio and telecommunications terminal 

equipment 
The Post and Telecom administration in 
Iceland 

17 2000/9/EC Cableway installations designed to carry 
persons 

Administration of Occupational Safety and 
Health in Iceland 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0686:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0385:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0042:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0015:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0042:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0009:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0025:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:NOT
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18 2001/95/EC General Products Consumer Agency 
19 2004/22/EC Measuring instruments Consumer Agency 
20 2004/108/EC EMC - Electromagnetic compatibility in 

consumer market 
Consumer Agency 

21 2004/108/EC -Fixed installations and apparatus other 
than specifically intended for consumers 

Iceland Construction Authority 

22 2006/42/EC Machinery Administration of Occupational Safety and 
Health in Iceland 

23 2006/95/EC LVD:Low voltage equipment in consumer 
market 

Consumer Agency 

24 2006/95/EC LVD - Equipment for fixed installations 
andother than specifically intended for 
consumers 

Iceland Construction Authority 

25 2006/95/EC Leyser pointers (LVD&battery) Sunbeds Iceland Radiation Safety Authority 
26 (EC)1907/2006 Chemical substances (REACH) The Environment Agency of Iceland 
27 2007/23/EC1 Directive on the placing on the market of 

pyrotechnic articles 
Consumer Agency 

28 2008/57/EC Rail system interoperability  
29 (EC) 2008/765 NLF Consumer Agency 
30 2009/23/EC Non-automatic weighing instruments Consumer Agency 
31 2009/48/EC 

(88/378/EEC) 
Toys safety Consumer Agency 

32 2009/125/EC2 Directive for establishing a framework for 
the setting of ecodesign requirements for 
energy-related products 

Consumer Agency 

33 2009/141/EC Appliances burning gaseous fuels Administration of Occupational Safety and 
Health in Iceland 

34 2009/142/EC Gas appliances (GAD) Administration of Occupational Safety and 
Health in Iceland 

35 (EC) 1223/2009 
(76/768/EEC) 

Cosmetics The Environment Agency of Iceland 

 
 
Pe baza Autorității de Administare a Securității Muncii și Sănătății este prezentată informația privind derularea 
activităților de supraveghere și control 
 

Vinnueftirlit rfkisins / Autoritatea de Administrare a Securității Muncii și Sănătății 
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No No of EU 

legislation 
applicable 

Sector Description 
of the product 

or category 

Type of 
monitoring 

Monitoring 
motivation 

Monitoring activity 

1 95/16/EC Machinery Lifts Proactive/ 
reactive 

Systematic,border 
control, 
during installations 
and by 
complaints 

Document’s and visual 
inspection 

2 2000/9/EC Machinery Cableway 
installations 
designed to 
carry persons 

Proactive/ 
reactive 

Systematic, border 
control, 
during installations 
and by complaints 

Document’s and visual 
inspection 

3 2006/42/E
C 

Machinery Heavy 
machinery/con- 
struction 
equipment and 
other 
machinery for 
use at 
workplaces 

Proactive/ 
reactive 

Systematic, border 
control, by 
complaints and 
during 
labour inspections 

Document’s inspection and 
also 
visual inspection 
concerning heavy 
machinery/construction 
equipment 

4 2010/35/E
B 

Pressure 
Vessels 

Transportable 
pressure 
equipment for 
use at 
workplaces 

Reactive/ 
proactive 

By complaints, during 
installations and 
during 
labour inspections 

Document’s inspection 

5 97/23/EC Pressure 
Vessels 

Pressure 
equipment for 
use at 
workplaces 

Reactive/ 
proactive 

Border control, 
complaints, 
during installations 
and during labour 
inspections 

Document’s inspection 

6 76/767/EE
C 

Pressure 
Vessels 

Pressure vessels 
for use at 
workplaces 

Reactive/ 
proactive 

By complaints, during 
installations and 
during labour 

Document’s inspection 

7 76/767/EE
C 

Pressure 
Vessels 

Pressure vessels 
for use at 
workplaces 

Reactive/ 
proactive 

By complaints, during 
installations and 
during labour 

Document’s inspection 

8 87/404/EE
C 
(2009/105/ 
EC is being 
implement 
ed.) 

Pressure 
Vessels 

Simple 
pressure 
vessels for use 
at workplaces 

Reactive/ 
proactive 

Border control, 
complaints, 
during installations 
and during labour 
inspections 

Document’s inspection 
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9 90/396/EE

C 
(2009/142/ 
EC is being 
implement 

Pressure 
Vessels 

Appliances 
burning 
gaseous fuels 

Reactive/ 
proactive 

Border control, 
complaints 
and during labour 
inspections 

Document’s inspection 

10 89/686/EE
C 

Equipment'
s 

Personal 
protective 
equipment for 
use at 
workplaces 

Reactive/ 
proactive 

Border control, 
complaints and 
during labour 
inspections 

Document’s inspection 

11 93/15/EEC Chemicals Explosive for 
civil uses 

Reactive/ 
proactive 

Border control, 
complaints and 
during labor 
inspections 

Document’s inspection 

12 75/324/EE
C 
With 
amen- 
dment 

Equipment'
s/ 
chemicals 

Aerosol 
dispensers 

Reactive/ 
proactive 

By complaints and 
during labour 
inspections 

Document’s inspection 

13 2010/35/E
C 
84/525/EE
C 

Pressure 
Vessels 

Seamless, steel 
gas cylinders 

Reactive/ 
proactive 

By complaints and 
during labour 
inspections 

Document’s inspection 

14 2010/35/E
C 
84/526/EE
C 

Pressure 
Vessels 

Seamless, 
unalloyed 
aluminum and 
aluminum alloy 
gas cylinders 

Reactive/ 
proactive 

By complaints and 
during labour 
inspections 

Document’s inspection 

15 2010/35/E
C 
84/527/EE
C 

Pressure 
Vessels 

Welded 
unalloyed steel 
gas cylinders 

Reactive/ 
proactive 

By complaints and 
during labour 
inspections 

Document’s inspection 

16 2000/14/E
C 

Machinery Noise emission 
in the 
environment 
by equipment 
for use 
outdoors 

Reactive By complaints and 
during 
Labour inspections 

Document’s inspection 

17 97/68/EC Machinery Internal 
combustion 
engines to be 
installed in 
non-road 

Reactive By complaints and 
during 
labour inspections 

Document’s inspection 
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mobile 
machinery 

 
 
 
Analiza organismelor de inspecție din Lituania și Letonia, țări care au parcurs calea de integrare europeană 
pornind de la sistemul sovietic, denotă faptul că țările europene dezvoltă organismele de inspecție pentru 
efectuarea verificărilor echipamentelor în exloatare. 
 

Lista organismelor de inspecție din Lutuania 

NO. NAME SCOPE: ACCREDITATION CERTIFICATE 
NO. 

1 

PUBLIC INSTITUTION 
TECHNICAL 
SUPERVISION 
SERVICE 

Inspection of potential dangerous equipment 
(Annex 1); Conformity assessment procedures 
according to the Technical Regulations relevant, 
which transposes Directives of European 
Parliament and Council: 95/16/EC Lifts, 
2006/42/EC Machinery safety, 97/23/EC Pressure 
equipment, 2010/35/EC Transportable pressure 
equipment trailers (Annex 2). 

LA.06.001 A type inspection 
body according to standard 
LST EN ISO/IEC 17020 

2 

PUBLIC INSTITUTION 
SUPERVISION 
SERVICE OF 
ELEVATING GEARS 

Inspection of lifts and its facilities, escalators and 
its facilities, lifting equipments and its facilities 
and funiculars and its facilities 

LA.06.002 

3 

LITHUANIAN AND 
GERMANY JOINT 
STOCK COMPANY 
TUVLITA TECHNICAL 
INSPECTION SERVICE 

Inspection of potential dangerous equipment 
(Annex 1); conformity assessment procedures 
according to Technical Regulation "Lifts", 
approved by the Order of the Ministry Social 
Security and Labour No. 106 of 29 December 
1999, which transpose European Parliament and 
Council Directive 95/16/EC (Annex 2). 

LA.06.003 

4 

LITHUANIAN AND 
GERMAN JOINT 
STOCK COMPANY 
TUVLITA Vilnius 
Inspection Centre 

Mandatory roadworthiness tests of motor 
vehicles and their trailers LA.06.004 

5 

HEAT-EQUIPMENT 
RESEARCH AND 
TESTING 
LABORATORY OF 

Inspection cooking appliances burning gas fuel 
and heating boilers fired with liquid, gaseous and 
solid fuels, watwer and heat meters 

LA.06.005 
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LITHUANIAN ENERGY 
INSTITUTE 

6 
JOINT-STOCK 
COMPANY TAURAGE 
INSPECTION CENTRE 

Mandatory roadworthiness tests of motor 
vehicles and their trailers LA.06.006 

7 JOINT-STOCK 
COMPANY SKIRLITA 

Mandatory roadworthiness tests of motor 
vehicles and their trailers LA.06.007 

8 

JOINT-STOCK 
COMPANY 
MARIJAMPOLĖ 
INSPECTION CENTRE 

Mandatory roadworthiness tests of motor 
vehicles and their trailers LA.06.008 

9 
JOINT-STOCK 
COMPANY 
TRANSKONA 

Mandatory roadworthiness tests of motor 
veliches and their trailers LA.06.009 

10 
JOINT-STOCK 
COMPANY ŠIAULIAI 
INSPECTION CENTRE 

Mandatory roadworthiness tests of motor 
vehicles and their trailers LA.06.011 

11 
JOINT STOCK 
COMPANY TELŠIAI 
INSPECTION CENTRE 

Mandatory roadworthiness tests of motor 
vehicles and their trailers LA.06.012 

12 

JOINT-STOCK 
COMPANY 
PANEVĖŽYS 
INSPECTION CENTRE 

Mandatory roadworthiness tests of motor velicles 
and their trailers LA.06.013 

13 
JOINT-STOCK 
COMPANY KAUNAS 
INSPECTION CENTRE 

Mandatory roadworthiness tests of motor 
vehicles and their trailers LA.06.014 

14 

JOINT-STOCK 
COMPANY SKUBA 
TACHOGRAPHS 
INSPECTION 
STATION 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.015 

15 

JOINT-STOCK 
COMPANY KAUTRA 
TACHOGRAPHS 
CENTRE 

Inspection of anajogue and digital tachographs LA.06.016 

16 JOINT-STOCK 
COMPANY SCANIA Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.017 
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LIETUVA 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

17 

JOINT-STOCK 
COMPANY SENUKAI 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.018 

18 

JOINT-STOCK 
COMPANY 
KLAIPĖDOS SKUBA 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.019 

20 

JOINT-STOCK 
COMPANY VOLVO 
LIETUVA 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.021 

21 

TACHOGRAPHS 
WORKSHOP of V. 
RIMKAUS 
WORKSHOP 
"MOBILIS" 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.022 

22 

INSPECTION BODY 
OF JOINT-STOCK 
COMPANY 
TRANSIGVA 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.023 

23 
JOINT-STOCK 
COMPANY 
ŠILUMOMATIS 

Inspection of heat energy, hot and cold water 
meters, electromagnetic liquid volume meters, 
technical manometers, fuel and liquid propane-
butane gas dispensers 

LA.06.024 

24 

JOINT-STOCK 
COMPANY ŠIAULIŲ 
SKUBA 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.025 

25 

JOINT-STOCK 
COMPANY AUTALIS 
TACHOGRAPHS 
CENTRE 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.026 
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26 

E. PATKAUSKO 
PRIVATE COMPANY 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.027 

27 

JOINT-STOCK 
COMPANY OKRETA 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.028 

28 

JOINT-STOCK 
COMPANY 
NOSTRADA 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.030 

29 

VERIFICATION AND 
CALIBRATION 
LABORATORY OF 
STATE ENTERPRISE 
IGNALINA 

Inspection of pressure, temperature and ionizing 
radiation measuring instruments LA.06.031 

30 

JOINT-STOCK 
COMPANY 
ADAMPOLIS 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.033 

31 A. POVILAUSKO 
COMPANY KADEX Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.034 

32 

JOINT-STOCK 
COMPANY 
TECHTRANSA 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.035 

33 

JOINT-STOCK 
COMPANY 
CENTRAKO 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analoque and digital tachographs LA.06.036 

34 
STATE ENTERPRISE 
KAUNAS 
METROLOGY CENTRE 

Inspection of non-automatic weighing 
instruments is accredited as Type A and 
inspection of dimensional, electrical, optical and 
physical-optical, amount of liquids and gas, mass 

LA.06.037 
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temperature measuring instrument and analoque 
tachographs is accredited as Type C 

35 

JOINT-STOCK 
COMPANY IVETRA 
AND KO 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.038 

36 
JOINT-STOCK 
COMPANY INSPECTA 
Inspection Body 

Inspection of potential dangerous equipment 
(Annex 1); Conformity assessment procedures 
according to Technical Regulations relevant, 
which transpose European Parliament and 
Council: 95/16/EC Lifts and 97/23/EC Pressure 
equipment trailers (Annex 2). 

LA.06.003 

37 
JOINT-STOCK 
COMPANY DEKRA 
INDUSTRIAL 

Inspection of ultrasonic flaw detectors, ultrasonic 
thickness measurement equipment, eddy current 
examination equipment and Charpy pendulum 
impact testing machines 

LA.06.040 

38 

JOINT-STOCK 
COMPANY MILGEDA 
VERIFICATION 
LABORATORY 

Verification of non-automatic weighing 
instruments LA.06.041 

39 
JOINT-STOCK 
COMPANY KEMEK 
ENGINEERING 

Verification of non-automatic weighing 
instruments LA.06.043 

40 
JOINT-STOCK 
COMPANY UTENA 
INSPECTION CENTRE 

Mandatory roadworthiness tests of motor 
vehicles and their trailers LA.06.044 

41 

JOINT-STOCK 
COMPANY TRUCK 
MASTER 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.045 

42 JOINT-STOCK 
COMPANY SKAITMA 

Inspection hot and cold water meters, technical 
monometers LA.06.047 

43 
JOINT-STOCK 
COMPANY VAKARŲ 
IMEGA 

Inspection of non-automatic weighing 
instruments is accreditated as Type A and 
notification body 

LA.06.048 

44 JOINT-STOCK Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.049 
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COMPANY 
SILBERAUTO 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

45 

JSC LIETUVOS 
GELEŽINKELIAI 
INFRASTRUCTURE 
DIRECTORATE 
METROLOGY 
LABORATORY OF 
DIAGNOSTICS 
CENTRE 

inspection of railway templates, knee control 
wheelchairs and ultrasonic flaw detector controls LA.06.050 

46 JOINT-STOCK 
COMPANY PATIKRA 

Verification of non-automatic weighing 
instruments LA.06.052 

47 

JOINT-STOCK 
COMPANY 
DETAGAMA 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.054 

48 
JSC VIVATRANS 
TACHOGRAPHS 
WORKSHOP 

Inspection of analogue and digital tachographs LA.06.055 

49 
Control body of the 
State Food and 
Veterinary Service 

the official control of animal and non-animal 
origin food, and veterinary control of import, 
export and transit of animal products 

LA.06.056 

50 

JSC „Aloyzo 
Grigaliūno 
transportas“ Control 
Body 

Analogue and digital tachograph inspection LA.06.057 

51 

Kaunas University of 
Technology, Institute 
of Metrology Control 
Body 

Amount of pre-packed products and measuring 
containers volume control procedures for 
assessment. 

LA.06.058 
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Lista organismelor de inspecție din Letonia 

NO. NAME SCOP: 

1 SGS 
Oferă o gamă largă de servicii de inspecție, testare și certificare pentru petrol, gaz 
și produse chimice, agricultură, minerale, produse industriale și de larg consum. 
Servicii de inspecție acreditate în conformitate cu LVS EN ISO / IEC 17020: 2012. 

 
 

 
LISTA ORGANISMELOR DE INSPECȚIE DIN GERMANIA 

 
 

NO. NAME SCOP: 

1 

TÜVs (Technischer 
Überwachungs-
Verein) English: 
Technical Inspection 
Association 

Organizația germană care lucrează pentru a asigura siguranța produselor de toate 
tipurile în scopul protejării persoanelor și mediului împotriva riscurilor. Ca 
consultanți independenți, ei examinează așa tipuri de produese: plante, 
autovehicule, instalații energetice, agriment, dispozitive și produse (de exemplu, 
bunuri de larg consum), care necesită monitorizare.  

 
Practica descrisă poate fi aplicată în Republica Moldova cu condiția armonizării depline atît a legislației cît și a 
infrastructurii respective. 
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