
Reglementări tehnice, 
armonizate cu directive de Nouă Abordare şi Abordarea Globală 

 

 Titlul  RT naţionale Titlul directivei europene 

1 HG nr. 1274 din 23.11.2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice "Echipamente radio, echipamente 
terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii 
acestora"  
(Monitorul Oficial nr.188-191/1342 din 07.12.2007) 
Ordinul  Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor  nr. 56  din  26.06.2008 cu privire la aprobarea 
Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică 
“Echipamentele radio şi echipamentele terminale de 
telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”  
//Monitorul Oficial 122-124/358, 11.07.2008 

Directive 1999/5/EC of the European Parliament 
and of the Council of 9 March 1999 on radio 
equipment and telecommunications terminal 
equipment and the mutual recognition of their 
conformity  

2 HG nr. 83 din 31.01.2008 cu privire la aprobarea Reglementării 
Tehnice "Jucării. Cerinţe de securitate"  
(Monitorul Oficial nr.32-33/175 din 15.02.2008) 
Ordinul Ministerului Economiei (Ministerui Industriei şi 
Infrastructurii) nr. 31  din  11.04.2008 cu privire la aprobarea 
Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică "Jucării. 
Cerinţe de securitate" 
Monitorul Oficial nr.152-153/414 din 12.08.2008 

Directive 88/378/EEC of the European 
Parliament and of the Council of 3 May 1988 on 
the approximation of the laws of the Member 
States concerning the safety of toys 

3 HG nr. 226 din 29.02.2008 pentru aprobarea Reglementării 
tehnice cu privire la produsele pentru construcţii  
(Monitorul Oficial nr.51-54/324 din 14.03.2008) 
Ordinul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltгrii Regionale nr. 
50 din 18.09.2008 pentru aprobarea Listei standardelor conexe la 
Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii  
 Monitorul Oficial nr.190-192/565 din 24.10.2008 

 Directive 89/106/EEC of the European 
Parliament and of the Council of 21 December 
1988 on the approximation of laws, regulations 
and administrative provisions of the Member 
States relating to construction products  

4 HG nr. 255 din 05.03.2008  pentru aprobarea Reglementării 
tehnice “Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”  
(MO nr.51-54/325 din 14.03.2008) 
Ordinul Ministerului Economiei (Ministerui Industriei şi 
Infrastructurii) nr. 33 din 11.04.2008 cu privire la aprobarea 
Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică "Securitatea 
echipamentelor electrice de joasă tensiune"  
Monitorul Oficial nr.152-153/416 din 12.08.2008 

Directive 2006/95/EC of the European 
Parliament and of the Council of 12 December 
2006 on the harmonization of the laws of 
Member States relating to electrical equipment 
designed for use within certain voltage limits 

5 HG nr. 95 din 04.02.2008 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice  "Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor"  
(Monitorul Oficial nr.32- 33/176 din 15.02.2008) 
Ordinul Ministerului Economiei (Ministerui Industriei şi 
Infrastructurii) nr. 32  din  11.04.2008 cu privire la aprobarea 
Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică 
"Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor" 
 Monitorul Oficial nr.152-153/415 din 12.08.2008 

Directive 2004/108/EC of the European 
Parliament and of the Council of 15 December 
2004 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to electromagnetic 
compatibility and repealing Directive 
89/336/EEC  

6 HG nr. 1089 din 26.09.2008 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili 
gazoşi” (Monitorul Oficial nr.182/1112 din 07.10.2008) 
Ordinul Ministerului Economiei nr. 6  din  22.01.2009 cu privire 
la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea 
Tehnică „Aparate consumatoare  
de combustibili gazoşi”  
Monitorul Oficial nr.23-26/82 din 06.02.2009 

Directive 90/396/EEC of the European 
Parliament and of the Council of 29 June 1990 
on the approximation of the laws of the Member 
States relating to appliances burning gaseous 
fuels  

7 HG nr. 1252 din 10.11.2008 cu privire la aprobarea Directive 95/16/EC of the European Parliament 



 Titlul  RT naţionale Titlul directivei europene 

reglementării tehnice „Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a 
ascensoarelor” 
(MO nr. 208-209/1273 din 21.11.2008 
Ordinul Ministerului Economiei (Ministerui Industriei şi 
Infrastructurii) nr. 5  din  22.01.2009 cu privire la aprobarea 
Listei standardelor conexe la Reglementarea Tehnică "Stabilirea 
condiţiilor de plasare pe piaţă a ascensoarelor"  
 Monitorul Oficial nr.22/81 din 03.02.2009 
 

and of the Council of 29 June 1995 on the 
approximation of the laws of the Member States 
relating to lifts 

 
 


