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Lista Reglementărilor tehnice aprobate în perioada 2001-2009 

 
 
Nr. d/o 

Acte normative 
Denumirea actului normativ european transpus în Reglementarea Tehnică  

naţională 
1 NRS 35-03-67:2004 “Reguli de construcţie şi exploatare inofensivă a 

recipientelor sub presiune” aprobat prin Hot. SSM RM 1625-ST din 17.12.04 
Directive 87/404/EEC of the European Parliament and of the Council of 25 June 
1987 on the harmonization of the laws of the Member States relating to simple 
pressure vessels 

2-4 Proiectul Normelor tehnice ale reţelelor de transport a gazelor naturale. S-au 
elaborat capitolele: 
1. Regulile pieţei gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 192 din  
22.09.2005. 
(MO nr. 132-134 din 07.10.2005 art. 437). 
2. Metodologia normării consumurilor tehnologice şi pierderilor tehnice la 
transportarea gazelor naturale prin conductele magistrale, aprobat prin Hotărîre 
ANRE nr. 24 din 28.07.2000. (MO nr. 98-101 din 10.08.2000 art. 290). 
3. Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacţionate pe piaţa de gaze 
naturale, este în curs de elaborare. 

 

5 RT “Normele fundamentale de transport în siguranţă al materialelor radioactive şi 
pentru expediţii internaţionale de materiale radioactive, inclusiv prin teritoriul 
Republicii Moldova”  a fost aprobată prin Hotărîrea SSM RM nr. 1746-RT din 
29.07.2005. 

 

6 NRS 35-04-71:2005 „Reguli de exploatare tehnică a sistemelor de aprovizionare 
cu gaze” a fost aprobată prin Hotărîrea SSM RM nr.1845-RT din 26.11.2005 

 

7 ORDIN nr. 46 din 17.10.2005 al MDI cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice RT 38370656-001:2005 "Cartele de identificare" (MO nr.39-42/128 din 
10.03.2006) 

  

8 Legea nr. 57-XVI din 10.03.2006 Viei şi Vinului (MO nr. 75-78 din 19.05.2007 
art. 314) 

Council Regulation (EEC) No 823/87 of 16 March 1987 laying down special 
provisions relating to quality wines produced in specified regions 
Council Regulation (EEC) No 822/87 of 16 March 1987 on the common 
organization of the market in wine 
 

9 ORDIN nr. 162 din 10.07.2006 cu privire la aprobarea Reglementării  tehnice 
“Cerinţe generale pentru încercările tractoarelor, maşinilor şi utilajelor”  
(MO nr.157-160/583 din 05.10.2007) 

- 

10-12 Au fost aprobate componentele Normelor tehnice ale reţelelor electrice de 
transport: 
1. Regulile pieţei energiei electrice, Aprobat prin Hotărîrea ANRE nr.75 din 
12.12.2002  

 
 
- 
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(MO. nr. 30-34 din 04.03.2003 art. 47). 
2. Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, 
Aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 211 din 14.04.2006. 
(MO nr. 102-105 din 07.07.2006 art. 639). 
3. Instrucţiunea pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în 
reţelele electrice, aprobată prin Hotărîrea ANRE nr. 190 din 30.08.2005, (MO 
nr.139-141 din 21.10.2005 art. 457). 

 
- 
 
 
- 

13-17 Au fost aprobate Normelor tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie 
1. Regulamentul de furnizare şi utilizare a energiei electrice, aprobat prin HG RM 
nr. 1194 din 22.11.2005. 
(MO nr. 168-171 din 16.12.2005 art. 1367). Abrogat: 10.02.2009  
Hotărîrea Guvernului nr.88 din 04.02.2009 
2. Instrucţiunea pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în 
reţelele electrice, aprobată prin Hotărîrea ANRE nr. 190 din 30.08.2005  
(MO nr.139-141 din 21.10.2005 art. 457). 
3. Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a energiei 
electrice, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 93 din 19.05.2003. 
(MO nr. 215-217 din 17.10.2003 art. 291).  
4. Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului de furnizare a 
energiei electrice la tarife reglementate, aprobat prin Hotăr îrea ANRE nr. 90  
din  13.03.2003. 
(MO nr. 215-217 din 17.10.2003 art.290) 
Abrogat: 25.07.2008  Hotărîrea ANRE nr. 292 din 23.06.2008 
5. Regulamentul privind funcţionarea în paralel cu sistemul electroenergetic a 
centralelor electrice destinate uzului intern, aprobat prin Hot ărîrea ANRE nr. 
227 din 29.11.2006.(MO nr. 199-202 din 29.12.2006 art. 702) 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

18 Legea nr. 33 – XVI din 24 02 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul 
certificatelor de depozit pentru cereale.(MO nr. 75-78 din 19.05.2007 art. 310) 

- 

19 Hotărîrea ANRE nr. 211 din 14.04.2006 pentru aprobarea Codului de măsurare 
a energiei electrice în scopuri comerciale (Regulamentul privind măsurarea 
energiei electrice în scopuri comerciale).(MO  nr. 102-105 din 07.07.2006 art. 
369). 

- 

20 ORDIN nr. 73 din 04.12.2006 al MCDT pentru aprobarea reglementărilor 
tehnice cu privire la sticla cristal.(MO nr.10-13/49 din 26.01.2007) 

Directiva Consiliului nr. 69/493/CCE din 15 decembrie 1969 privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre referitoare la sticla cristal 
     

21 ORDIN nr. 72 din 04.12.2006 al MCDT  pentru aprobarea Reglementărilor 
tehnice cu privire la lemnul în stare brută.(MO nr. 10-13/48 din 26.01.2007) 

Directiva Consiliului 68/89/CE din 23 ianuarie 1968 de apropiere a legislaţiilor 
statelor membre cu privire la clasificarea lemnului în stare brută 
    

22 ORDIN nr. 78 din 01.06.2006 al MDI cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice RT 38370656-002:2006 "Procesele ciclului de viaţă al software-ului" 
(MO nr. 95-97/335 din 23.06.2006) 
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23 Legea nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor 
(Monitorul Oficial nr 036 din: 16.03.2007 articolul: 145) 

Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 
2001 on general product safety 

24 Legea nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică 
(MO  nr.  036 din 16.03.2007 art. 141) 

Directiva 98/34/CE  din 22 iunie 1998  de stabilire a unei proceduri pentru 
furnizarea informaţiei în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice  

25 Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 02.07.07.  
(MO nr. 127-130 din 17.08.2007 art.550). 

unele prevederi ale Directivelor 2001/77/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricităţii produse din 
surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii şi Directivei 
2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare 
a utilizării biocombustibililor şţi a altor combustibili regenerabili pentru transport 

26 Legea nr. 278-XVI din 14.12.2007  
cu privire la tutun şi la articolele din tutun (MO nr. 47-48/139 din 07.03.2008) 

 

27  Hotărîrea Guvernului nr.395 din 17.04.2006 cu privire la regulile referitoare la 
procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul 
reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM //Monitorul 
Oficial 66-69/438, 28.04.2006 

Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor 
faze ale procedurilor de evaluare a conformității și normele de aplicare și utilizare a 
mărcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor 
de armonizare tehnică 
 

28 HG nr. 96 din 29.01.2007 cu privire la stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă şi 
de utilizare a dispozitivelor medicale  
(Monitorul Oficial nr.32-35/212 din 09.03.2007) 

 Directive 93/42/EEC of the European Parliament and of the Council of 14 June 
1993 concerning medical devices 
Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 
1998 on in vitro diagnostic medical devices 
Directive 90/385/EEC of the European Parliament and of the Council of 20 June 
1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active 
implantable medical devices 

29 RGML 14:2007 „Sistemul Naţional de Metrologie. Plasarea pe piaţă şi punerea în 
funcţiune a aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată”, aprobat prin 
Hotărîrea SSM RM nr. 2207-M din 29.12.2007 
 (Publicat în Buletinul de standardizare). 

Directive 90/384/EEC of the European Parliament and of the Council of 20 June 
1990 on the harmonization of the laws of the Member States relating to non-
automatic weighing instruments  

30 HG nr. 661 13.06.2007, cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice “Miere 
naturală”  (MO nr.90 -93/707 din 29.06.2007) 

Directiva 2001/110/EC 20.12.2001 Cu privire la miere 

31 HG nr. 720 28.06.2007, cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Produse 
din carne” (MO nr.103-106/820 din 20.07.2007) 

Directiva 2001/95//CE privind securitatea generală a produselor, Regulamentul 
European nr. 178/2002 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale  în 
domeniul alimentar  
Directiva Comunităţii Europene nr. 2000/13/CE privind apropierea legislaţiei 
statelor membre referitoare la etichetarea produselor alimentgare,  
Regulamentului 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a 
controalelor oficiale a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale 
privind produse de origine animală destinate consumului uman şi altor acte 
internaţionale ce ţin de reglementarea circuitului alimentar 

32 HG 775 din 03.07.2007,cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Produse de 
panificaţie şi paste făinoase” (MO nr.103-106/822 din 20.07.2007) 

Directiva 2001/95//CE privind securitatea generală a produselor 
Regulamentul European nr. 178/2002 cu privire la stabilirea principiilor şi 
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cerinţelor generale în domeniul alimentar  
Directiva Comunităţii Europene nr. 2000/13/CE privind apropierea legislaţiei 
statelor membre referitoare la etichetarea produselor alimentgare,  
Regulamentul 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor 
oficiale a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produse de 
origine animală destinate consumului uman şi altor acte internaţionale ce ţin de 
reglementarea circuitului   alimentar 

33 HG nr. 774 03.07.07, cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Zahăr. 
Producerea şi comercializarea” (MO nr.103-106/821 din 20.07.2007) 

Regulamentul Consiliului (CEE) nr.793/72 din 17.04.1972 de stabilire a calităţii 
standard pentru zahărul alb 

34 HG nr. 934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea sistemului automatizat 
„Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice 
îmbuteliate” ,  Anexa nr. 1.(MO nr. 131-135 din 24.08.07 art. 970),  

Regulamentul cu privire la apele minerale medicinale (în continuare - Regulament) 
este elaborat în baza Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea 
farmaceutică şi în corespundere cu Directiva Uniunii Europene 2001/83/EEC 
privind codul comunitar referitor la produsele medicinale pentru uz uman, ţinînd 
cont de prevederile Directivei Uniunii Europene 80/777/EEC privind armonizarea 
legislaţiei ţărilor-membre în domeniul utilizării şi comercializării apelor minerale 
naturale. 
Directiva nr.777/80/CE din 15 iulie 1980 pentru armonizarea legislaţiilor statelor-
membre privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L229 din 30 august 1980, în varianta 
modificată şi completată prin Directiva nr.1.276/80/CE din 22 decembrie 1980, , 
Directiva nr.7/85/CE din 19 decembrie 1984, Directiva nr.70/96/CE din 28 
octombrie 1996 prin Directiva nr.40/2003/CEE din 16 mai 2003 privind lista, 
concentraţiile-limit ă, criteriile de etichetare a constituenţilor din apele minerale 
naturale, precum şi condiţiile privind utilizarea aerului îmbogăţit cu ozon la tratarea 
apelor minerale naturale şi a apelor de izvor, 

HG nr. 934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea sistemului automatizat 
„Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice 
îmbuteliate”, Anexa nr. 2 „Norme sanitare privind calitatea apei potabile”. (MO 
nr. 131-135 din 24.08.07 art. 970), 

HG nr. 934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea sistemului automatizat 
„Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice 
îmbuteliate”, Anexa nr. 3.  
(MO nr. 131-135 din 24.08.07 art. 970),  

35 HG nr. 957 21.08.2007, cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe şi 
legume proaspete destinate consumului uman ca atare” (MO nr.136-140/997 din 
31.08.2007) 

Regulamentul Consiliului (CE) 2200/96 privind organizarea comună a pieţei 
fructelor şi legumelor.  
Regulamentul Comisiei (CEE) 1148/2001 privind controalele de conformitate cu 
normele de comercializare care se aplică în sectorul fructelor şi legumelor proaspete 

36 HG nr. 1159 din 24.10.2007 despre aprobarea Reglementării tehnice RT DSE 
1.01-2005 „Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica 
Moldova”  
(MO nr.171-174/1204 din 02.11.2007) 

- 

37 HG nr. 1209 din  08.11. 2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie 
publică  (anexa nr. 4). (MO nr. 180-183, art. 1281, 2007) 

- 

38 HG nr. 1274 din 23.11.2007, cu privire la aprobarea Reglementării tehnice  
„Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea 
conformităţii acestora”  
(MO nr.188-191/1342 din 07.12.2007) 
ORDIN nr. 56 din 26.06.2008, cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe 
la RT 

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 
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39 HG 1402 13.12.2007, cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Fructe, bace 
şi legume congelate rapid”  (MO nr.203-206/1479 din 28.12.2007) 

Directiva 89/108/CEE Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre referitoare la alimentele congelate rapid destinate 
consumului uman, 
Directiva 92/2/CEE a Comisiei din 13 ianuarie 1992 de stabilire a normelor de 
prelevare a eşantioanelor şi a metodei de analiză comunitare utilizate la controlul 
temperaturilor alimentelor congelate rapid destinate consumului uman 

40 HG 1523 29.12.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Fructe şi 
legume uscate (deshidratate)" (MO nr.11-12/65 din 18.01.2008) 

Directivele şi Regulamentele CE şi standardele Comisiei Codex Alimentarius cu 
privire la principiile generale , cu privire la igiena  alimentelor, cu privire la aditivi, 
cu privire la contaminanţi şi reziduuri în produsele alimentare  Codex Standard for 
dried apricots 130-1981, Codex Standard for raising 67-1981, Codex Standard for 
dried edible fungi 39-1981 

41 ORDIN nr. 51 al MAIA 19.03.2007  
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Material de înmulţire şi săditor 
pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii de calitate”  (MO nr.127-130/497 din 
17.08.2007) 
ORDIN nr. 81 al MAIA din 18.05.2007  
cu privire la aprobarea standardelor conexe pentru reglementările tehnice 
“Material de înmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii de 
calitate” şi “Material semincer pentru culturile de cîmp”  
(MO nr.149-152/548 din 21.09.2007) 

Directiva 92/34 CCE din 28.04.1992 privind comercializarea materialului săditor de 
plante fructifere şi a plantelor fructifere destinate producţiei de fructe; 
 

42 ORDIN nr. 52 al MAIA din 19.03.2007  
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Material semincer pentru culturile 
de cîmp”  
(MO nr.146-148/538 din14.09.2007) 
ORDIN nr. 81 al MAIA din 18.05.2007 cu privire la aprobarea standardelor 
conexe pentru reglementările tehnice “Material de înmulţire şi săditor pomicol, 
bacifer şi de căpşun. Condiţii de calitate” şi “Material semincer pentru culturile de 
cîmp” (MO nr.149-152/548 din 21.09.2007) 

Directiva 66/402/EEC din 14.06.1966  privind comercializarea seminţelor de 
cereale, ultima dată amendată prin directiva consiliului 2004/117/EC din 22.12.2004 

43 ORDIN nr. 78 al MAIA din 10.05.2007 
cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice ,,Seminţe, răsaduri şi material 
săditor de legume altul de cît seminţe”  
(MO nr.161-164/600 din 12.10.2007) 
ORDIN nr. 92 al MAIA din 04.06.2007  
cu privire la aprobarea standardelor conexe pentru Reglementarea tehnică 
“Seminţe, răsaduri şi material săditor de legume altul decît seminţe” (MO  nr.165-
167/610 din 19.10.2007) 

Directiva 70/458/CEE din 29.08.70 cu privire la comercializarea răsadurilor de 
legume şi a materialului saditor de legume altul decît seminţele; 

44 O R D I N nr.154 din 20.11.2007 al MII cu privire la Reglementarea tehnică 
"Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea şi verificarea 
compoziţiei fibroase a produselor textile"  
(MO nr.194-197/701 din 14.12.2007 ) 

Directiva 96/73/CE a Parlamentului European �i a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind anumite metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre 
textile 
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O R D I N nr. 61 din 23.04.2007 al MII cu privire la Reglementarea tehnică 
“Denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile”  
(MO nr. 60-63/241 din 04.05.2007) 

Directiva 96/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind anumite metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre 
textile 
 

45 ORDIN nr. 147 din 26.10.2007 al MII cu privire la Reglementarea tehnică 
"Stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea 
principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vînzării către 
consumatori"  
(MO nr.171-174/636 din 02.11.2007) 

Directiva 94/11/CE a Parlamentului European �i a Consiliului din 23 martie 1994 
de apropiere a actelor cu putere de lege �i a actelor administrative ale statelor 
membre referitoare la etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor 
componente ale articolelor de încăl�ăminte destinate vânzării către consumatori 
 

46 RGML 14:2007 „Sistemul Naţional de Metrologie. Plasarea pe piaţă şi punerea în 
funcţiune a aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată” , aprobat prin 
Hotărîrea SSM RM nr. 2207-M din 29.12.2007 (Publicat în Buletinul de 
standardizare). 

Directiva Consiliului nr.90/384/CEE din 20 iunie 1990 privind armonizarea 
legislaţiei statelor membre referitoare la instrumentele de cântărire neautomate 
 

47 ORDIN nr. 217 din 19.11.2007al MAIA cu privire la aprobarea RT 
„Vermicompost (biohumus)” . Nu este publicată. 

 

48 ORDIN nr. 52 din 28.04.2007 cu privire la aprobarea a două reglementări 
tehnice. 
(MO nr.74-77/353 din 01.06.2007) 
1. “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de 
frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive” 
2. “Sisteme de televiziune analogică prin eter şi cablu. Norme şi parametri. 

 

49 HG nr. 83 din 31.01.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice “  Jucării. 
Cerinţe de securitate” (MO  nr. 32-33/175 din 15.02.2008) 

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 

50 HG nr. 95 din 04.02.2008, cu privire la aprobarea Reglementării tehnice  
"Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor"  (MO nr.32- 33/176 din 
15.02.2008) 

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 

51 HG 216 din 27.02.2008 
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri 
şi alte produse similare”.(MO nr.49-50/311 din 11.03.2008) 

Directiva 2001/113/EC ”Gemuri de fructe, jeleuri şi marnelade”; 
 

52 HG nr. 226 din 29.02.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la 
produsele pentru construcţii.(MO nr.51-54/324 din 14.03.2008) 

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 

53 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) 

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

54 HG nr. 1078 din 22.09.2008, cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 
producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare 
ecologice 
(MO nr. 178/1084 din 26.09.2008)  

transpune parţial Regulamentul (CE) nr.834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 
privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr.2092/91 

55 HG nr. 1089 din 26.09.2008  cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Directive 90/396/EEC of the European Parliament and of the Council of 29 June 
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„Aparate consumatoare de combustibili gazoşi” (MO nr.182/1112 din 07.10.2008) 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances 
burning gaseous fuels 

56 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1157 din 13.10.2008 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice “Măsurile de protecţie a solului în cadrul 
practicilor agricole”  
//Monitorul Oficial 193-194/1195, 28.10.2008 

Directiva 86/278/CEE Consiliului Comunităţilor Europene din 12 iunie 1986 
privind protecţia mediului, în special a solului, atunci cînd se utilizează nămoluri de 
epurare în agricultură 

57 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1211 din 29.10.2008 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice “Material semincer pentru porumb şi sorg”  
//Monitorul Oficial 198-200/1227, 07.11.2008 

Directiva 66/402/EEC din 14.06.1966  privind comercializarea seminţelor de 
cereale, 

58 HG nr. 1252 din 10.11.2008 cu privire la aprobarea reglementării tehnice 
„Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a ascensoarelor”(MO nr. 208-209/1273 
din 21.11.2008) 

Directive 95/16/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 1995 
on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts 

59 HG nr. 1279 din 17.11.2008 cu privire la aprobarea reglementării tehnice 
„Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor 
proaspete” 
(MO nr. 210/1300 din 25.11.2008) 

 

60 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1323 din 27.11.2008 cu privire la 
aprobarea reglementării tehnice „Ciuperci. Produse de ciuperci” 
(MO 215-217/1340) din 05.12.2008 

Regulamentul CE 1863/2004 din 26.10.2004 de stabilire a standardului de 
comercializare pentru ciuperci de cultură din genul Agaricus,  
 

61 HG nr. 1403 din 09.12.2008 cu privire la aprobarea reglementării tehnice 
„Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar” 
(MO 226-229/1422 din 19.12.2008 

 

62 HG nr. 16 din 19.01.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse 
pe bază de grăsimi vegetale” 
(Monitorul Oficial nr. 16-18/51 din 30.01.2009) 

Regulamentul CE nr.1234/2007 al consiliului din 22.10.2007 de instituire  a unei  
organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispozi ţii specifice referitoare 
la anumite produse agricole (regulament unic OCP) 

63 HG nr . 68 din 29.01.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Făina, 
grişul şi tărîţa de cereale” //Monitorul Oficial 23-26/107, 06.02.2009 

 

64 HG nr. 138 din 10.02.2009  cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice 
(Monitorul Oficial 51-52/218, 10.03.2009) 

Reglementarea tehnică “Cerinţe esenţiale de securitate faţă de explozivi de 
uz civil şi condiţiile privind plasarea lor pe piaţă”, conform anexei nr.1;  

Reglementarea tehnică “Cerinţe de securitate faţă de echipamentele 
individuale de protecţie”, conform anexei nr.2;  
          Reglementarea tehnică “Echipamente şi sisteme protectoare destinate 
utilizării în atmosfere potenţial explozive”, conform anexei nr.3”, 

Directive 93/15/EEC of the European Parliament and of the Council of 5 April 1993 
on the harmonization of the provisions relating to the placing on the market and 
supervision of explosives for civil uses 
Directive 89/686/EEC of the European Parliament and of the Council of 21 
December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
personal protective equipment 
Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on 
the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and 
protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres 

65 HG nr.174 din 02.03.2009 e cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 
“Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare” //Monitorul 
Oficial 55-56/241, 17.03.2009 

Regulamentul nr.175/2001/CE al Comisiei Comunităţilor Europene din 26 ianuarie 
2001 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil nucilor comune în coajă, 
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene JO L 26, 27.1.2001, p.2430, 
şi Regulamentul nr.1284/2002/CE al Comisiei Comunităţilor Europene din 15 iulie 
2002 de stabilire a standardului de comercializare pentru alunele cu coajă 
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66 HG nr.202 din 1.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Grîul, 
orzul, ovăzul, secara, porumbul şi sorgul de uz alimentar” //Monitorul Oficial 57-
58/252, 20.03.2009 

Regulamentul (CE) nr.687/2008 al Comisiei Comunităţilor Europene din 18 iulie 
2008 
 

67 HG 203 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Crustacee, 
moluşte şi alte nevertebrate acvatice” //Monitorul Oficial 57-58/253, 20.03.2009 

 

68 HG 204 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Produse 
de cofetărie” //Monitorul Oficial 57-58/254, 20.03.2009 
 

Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iunie 2000 
privind produsele din cacao şi din ciocolată destinate consumului uman. 

69 HG 205 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Produse 
de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare” //Monitorul Oficial 
57-58/255, 20.03.2009 

Regulamentului (CE) nr.2561/1999 al Comisiei Comunităţilor Europene din 3 
decembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare a mazării,  
Regulamentului (CE) nr.912/2001 al Comisiei Comunităţilor Europene din 10 mai 
2001 de stabilire a standardului de comercializare a fasolei 

70 HG nr. 206 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Cafea. 
Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai” //Monitorul Oficial 57-
58/256, 20.03.2009 

Directivei 1999/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 
1999 privind extractele de cafea şi de cicoare, publicată în Jurnalul Oficial L 66 din 
13 martie 1999, p.26-29. 

71 Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de supraveghere a 
activităţii Organismului Naţional de Standardizare nr. 147 din 26.12.2008 al 
Ministerului Economiei şi Comerţului //Monitorul Oficial 95/388, 22.05.2009 

 

72 Ministerul Economiei şi Comerţului Ordin nr.10 din 30.01.2009 cu privire la 
aprobarea Regulilor de desemnare a OEC 

Decizia nr768/2008 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 
privind un cadru comun pentru comercializarea produselor 

73 Ministerul Economiei şi Comerţului Ordin nr.11 din 30.01.2009 cu privire la 
aprobarea reglementării tehnice privind aprobareacerinţelor pentru acreditarea 
OEC în domeniul reglementat   

Regulamentul CE nr765/2008 765/2008 al Parlamentului European şi ale Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în 
ceea ce priveşte comercializarea produselor. 
 

74-79 Ministerul Economiei şi Comerţului Ordin nr.13 din 31.01.2009 cu privire la 
aprobarea Reglementărilor tehnice în domeniul securităţii industriale //Monitorul 
Oficial 30-33/102, 13.02.2009 
- NRS 35-05-90:2008 “Cerinţe de securitate industrială la producerea uleiurilor 
vegetale prin metoda presării şi extracţiei”; 
- NRS 35-02-91:2008 “Cerinţe de securitate industrială la concasarea, sortarea şi 
îmbogăţirea substanţelor minerale utile nemetalifere”;  
- NRS 35-05-92:2008 “Cerinţe de securitate industrială privind producerea şi 
manipularea lacurilor şi vopselelor”;  
- NRS 35-03-96:2008 “Cerinţe de securitate industrială la construcţia, montarea, 
punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor”; 
- NRS 35-03-97:2008 “Cerinţe de securitate industrială la construirea şi 
exploatarea inofensivă a escalatoarelor”.  
- NRS 35-03-95:2008 “Cerinţe de securitate industrială la construirea şi 
exploatarea instalaţiilor de compresoare, conductelor de aer şi canalelor de gaze”;  
 

- 

80 HG nr. 262 din 03.04.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 
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“Echipamente sub presiune” //Monitorul Oficial 75-77/320, 17.04.2009 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure 
equipment 

81 HG nr. 356 din 11.05.2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Sistemul de 
organizare a pieţei vitivinicole şi trasabilitatea produselor" //Monitorul Oficial 92-
93/408, 15.05.2009 

Regulamentului (CE) nr.479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 
organizarea comună a pieţei vitivinicole,  
Regulamentului (CE) nr.423/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 de stabilire a 
anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1493/1999 al Consiliului şi 
de stabilire a unui cod comunitar al practicilor şi tratamentelor oenologice; 
 Regulamentului (CE) nr.884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a 
normelor de aplicare privind documentele de însoţire a transporturilor de produse 
vitivinicole şi evidenţele obligatorii în sectorul vitivinicol (Titlul II) 

82 Hotărîrea Guvernului nr 418 din 09.07.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice “Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea 
materialului de înmulţire şi săditor viticol" //Monitorul Oficial 112-114/480, 
17.07.2009 

Directiva 68/193/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene din 9 aprilie 1968 
privind comercializarea materialului pentru înmul ţirea vegetativă a viţei-de-
vie, 

83 HG nr. 428 din 15.07.2009  pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cerinţe de 
randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă 
//Monitorul Oficial 115-117/491, 24.07.2009 

Directive 92/42/EEC of the European Parliament and of the Council of 21 May 
1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or 
gaseous fuels 

84 Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice “Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi 
legume proaspete” //Monitorul Oficial 5-7/26, 19.01.2010 

Regulamentului (CE) nr.1221/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008; 
Regulamentului (CE) nr.771/2009 al Comisiei din 25 august 2009 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentelor (CE) nr.2200/96, (CE) nr.2201/96 şi (CE) nr.1182/2007 ale 
Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare; 
Regulamentului (CE) nr.2257/94 al Comisiei din 16 septembrie 1994 de stabilire a 
standardelor de calitate pentru banane. 
 

85 Lege cu privire la energia electrică nr. 124-XVIII   din  23.12.2009 Monitorul 
Oficial nr.23-24/33 din 12.02.2010  
 

(Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2003/54/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune 
pentru piaţa internă a energiei electrice şi abrogarea Directivei 96/92/CE, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 176 din 15 iulie 2003.) 

86 Legea cu privire la gazele naturale nr. 123-XVIII  din  23.12.2009 
Monitorul Oficial nr.23-24/31 din 12.02.2010  
(Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2003/55/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele 
comune pentru piaţa internă a gazelor naturale şi abrogarea Directivei 98/30/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 176 din 15 iulie 2003.) 

 

 

87 HG nr.180 din 12.03.2010 cu privire la aprobarea RT “Masline de masa”  
 


