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Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 

„Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio” 

--------------------------------------------------------- 

 

În temeiul articolului 18 alineatul (1) și poziției 20 din anexa nr. 3 la 

Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a 

conformității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, 

art. 136), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a 

echipamentelor radio” (se anexează). 

 

2. Punctele 7-13, 54, 71 subpct. 5)-7), 90-92 și 98 din Reglementarea 

tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio” vor intra în 

vigoare odată cu legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană privind evaluarea conformității și acceptarea produselor 

industriale. 

 

3. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului dintre 

Republica Moldova și Uniunea Europeană privind evaluarea conformității și 

acceptarea produselor industriale: 

1) se admite punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință a 

echipamentelor radio cu marca de conformitate SM, aplicată conform 

prevederilor Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a 

conformității; 

2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică 

cu sediul în Republica Moldova, aplică marca de conformitate SM în situația în 

care evaluarea conformității echipamentelor radio destinate pieței naționale se 

efectuează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute, prin 

utilizarea procedurilor prevăzute la capitolul III secțiunea a 2-a din 

Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”;  

3) se interzice, în condițiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe 

același echipament radio a mărcii de conformitate SM și a marcajului CE; 
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4) prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul CE se aplică  în 

egală măsură și mărcii de conformitate SM; 

5) Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaște organismele care 

efectuează evaluarea conformității echipamentelor radio destinate pieței 

naționale în concordanță cu procedurile prevăzute la capitolul III secțiunea a 2-a 

din Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor 

radio”. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de 

recunoaștere specificată în capitolul IV din Legea nr. 235/2011 privind 

activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;  

6) cerințele cu privire la organismele de evaluare a conformității notificate 

se aplică și organismelor de evaluare a conformității recunoscute, care au regim 

juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235/2011 privind activitățile de 

acreditare și de evaluare a conformității. La desfășurarea procedurilor de 

evaluare a conformității, organismele de evaluare a conformității recunoscute 

care efectuează evaluarea conformității echipamentelor radio vor întocmi 

certificate de examinare de tip; 

7) lista ce cuprinde organismele recunoscute și numerele lor de 

identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) și se 

publică pe pagina web oficială a acestuia. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 24 de luni de la data 

publicării. 

 

5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea 

Guvernului nr. 1274/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 

„Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicații și recunoașterea 

conformității acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,  

nr. 188-191, art. 1342). 

 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

  



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 

„Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului___________
Ministerul Economiei şi Infrastructurii_____________________________________________

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite_____
Prezentul proiect de hotărâre de Guvern este elaborat în vederea armonizării cadrului 

normativ cu prevederile Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 
aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe 
piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei î 999/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 22 mai 2014 (Directiva 2014/53/UE).

Aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio” va 
conduce la:

- aducerea cadrului normativ în corespundere cu prevederile Directivei 2014/53/UE, ca pentru 
stat non-membru UE;

- stabilirea unor criterii clare şi unice la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio 
pentru toţi agenţii economici indiferent de ţara de unde se exportă produsele;

- reducerea barierelor în calea comerţului, stabilind cerinţe unificate cu cele din UE faţă de 
echipamentele radio, conformarea cu cerinţele UE şi promovarea exportului fără bariere tehnice;

- introducerea şi punerea la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova şi exportul produselor 
autohtone competitive;

- îmbunătăţirea nivelului de conformitate cu cerinţele prevăzute de directivă şi creşterea 
încrederii tuturor părţilor interesate în cadrul de reglementare;

- protejarea populaţiei şi consumatorilor de produse neconforme, oferind un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii şi securităţii personale.

Subsecvent; proiectul Reglementării tehnice stabileşte cerinţele esenţiale ce trebuie respectate 
de orice echipament radio produs, introdus pe piaţa sau pus la dispoziţie pe piaţa, condiţiile care 
trebuie respectate de către organismele ce efectuează evaluarea conformităţii produselor, precum 
şi masuri privind cadrul de supraveghere şi control efectiv al pieţei echipamentelor radio.

Principalele părţi interesate în intervenţia propusă sunt:
1) Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice publice;
2) Producătorii de echipamente radio autohtoni;'
3) Agenţii economici care întroduc şi pun la dispoziţie pe piaţă echipamente radio.
Implementarea Reglementării tehnice nu va afecta utilizarea echipamentelor care deja sunt în

expluatare pe teritoriul Republicii Moldova._____________________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene_____________________________________
Elaborarea şi adoptarea proiectului de act normativ reiese din angajamentele asumate în cadrul 

acordurilor şi documentelor de politici publice, precum şi din angajamentele asumate de Republica 
Moldova în procesul de armonizare cu acquis-ul comunitar, principalele documente fiind:

- Acordul .de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora pe de altă parte, ratificat 
prin Legea nr.l 12/2014 (Monitorul Oficial, 2014, nr.185-199, art.442) şi anume art.173 alin.(l) care 
prevede - Republica Moldova va întreprinde măsurile necesare pentru a asigura în mod progresiv 
conformitatea cu obiectivele Uniunii în materie de reglementări tehnice, standarde, metrologie, 
acreditare, evaluarea conformităţii, sisteme corespunzătoare şi sistemul de supraveghere a pieţei, şi 
se angajează să urmeze principiile şi practica prevăzute în acquis-ul relevant al Uniunii.

- Hotărârea Guvernului nr.l472/2016 cu privire la aprobarea Planului naţional pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017- 
2019 (Monitorul Oficial, 2014, nr.297-309, art.851);

- Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Anexa
nr.3).

- Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.38/2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.25-30, art.45).



Proiectul actului normativ în cauză transpune parţial Directiva 2014/53/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre 
referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 
1999/5/CE (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 153 
din 22 mai 2014, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018.

A fost elaborat Tabelul de concordanţă la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice „Echipamente radio şi recunoaşterea conformităţii acestora” şi a fost remis
spre avizare autorităţilor şi părţilor interesate._____________________________________________

4, Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi_________________
Prezenta Reglementare tehnică stabileşte un cadru de reglementare care are ca obiect stabilirea:

a) cerinţelor esenţiale ale echipamentelor radio;
b) condiţiilor de introducere pe piaţă, punere la dispoziţie pe piaţă şi/sau de punere în 

funcţiune a echipamentelor radio;
c) condiţiilor şi cerinţelor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii.

Reglementare tehnică stabileşte că echipamentele radio trebuie construite astfel încât să fie în 
conformitate cu următoarele cerinţe esenţiale:

1) protecţia sănătăţii şi a siguranţei persoanelor şi a animalelor domestice, precum şi 
protecţia bunurilor, inclusiv obiectivele referitoare la cerinţele de siguranţă prevăzute în 
Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate 
utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”, dar fără limite de tensiune;

2) un nivel adecvat al compatibilităţii electromagnetice în conformitate cu Reglementarea 
tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”;

3) echipamentele radio trebuie să fie construit astfel încât să utilizeze eficient spectrul de 
frecvenţe radio alocat radiocomunicaţiilor terestre în scopul evitării interferenţelor dăunătoare;

în plus, echipamentele radio care aparţin anumitor categorii sau clase trebuie să fie construite 
astfel încât să fie în conformitate şi cu următoarele cerinţe esenţiale suplimentare:

a) să interacţioneze cu accesoriile, în special cu încărcătoarele comune;
b) să interacţioneze cu alte echipamente radio prin intermediul reţelelor;
c) să poată fi conectate la interfeţe de tip corespunzător în cadrul Uniunii Europene;
d) să nu afecteze reţeaua sau funcţionarea acesteia şi să nu folosească în mod 

necorespunzător resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabilă a serviciului;
e) să încorporeze sisteme de protecţie care să asigure că datele cu caracter personal şi viaţa 

privată ale utilizatorului şi ale abonatului sunt protejate;
f) să prezinte anumite caracteristici ce asigură protecţia împotriva fraudelor;
g) să prezinte anumite caracteristici ce asigură accesul la serviciile de urgenţă;
h) să prezinte anumite caracteristici ce facilitează utilizarea acestora de către persoanele cu 

dizabilităţi;
i) să prezinte anumite caracteristici ce asigură faptul că un software poate fi instalat în 

echipamentul radio doar atunci când conformitatea ansamblului echipament radio -  software a fost 
demonstrată.

Reglementarea tehnică în cauză este bazată pe standardele internaţionale, care au fost transpuse 
în standardele europene şi:

- va asigura nivelul ridicat de protecţie pentru consumatori;
- va evita introducerea obstacolelor în calea progresului tehnologic prin stabilirea doar 

cerinţelor de performanţă (esenţiale);
- va exclude existenţa dispoziţiilor naţionale disproporţionate, care au un impact practic redus 

şi au devenit, prin urmare, nerelevante.
Utilizarea standardelor armonizate este prevăzută în art.16 din Directiva 2014/53/UE, unde e 

specificat ca Comisia Europeană a încredinţat mandat organismelor de standardizare europene 
(ETSI, CEN, CENELEC) să elaboreze o serie de standarde armonizate. Atunci când referinţele 
standardelor armonizate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, un producător care 
declară că produsul său respectă standardele armonizate aplicabile beneficiază de „prezumţia de 
conformitate” a acestui produs cu cerinţele esenţiale menţionate în Directiva 2014/53/UE.________



Listă cu standardele armonizate referitoare la echipamentele radio a fost pusă la dispoziţie pe 
pagina web a Comisiei Europene şi ulterior aceste standarde au fost adoptate ca standarde 
moldoveneşti SM. Trebuie menţionat faptul că utilizarea standardelor armonizate este voluntară.

Această prevedere este transpusă în pct.26 din proiectul Reglementarii tehnice, care specifică
că - Echipamentele radio care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părţi ale acestora, 
ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care sunt adoptate ca 
standarde moldoveneşti şi listele cărora au fost aprobate de Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii

Un element esenţial al proiectului este descrierea procesului de evaluare a conformităţii pentru 
echipamentele radio acoperite de Directiva 2014/53/UE şi care constă într-una dintre următoarele 
proceduri de evaluare a conformităţii:

- controlul intern al producţiei,
- examinarea de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei,
- sau conformitatea pe baza asigurării complete a calităţii, efectuată de producător.
Acest proces presupune asigurarea faptului că echipamentele radio sunt în conformitate cu 

cerinţele esenţiale menţionate la secţiunea III din Reglementarea tehnică.
Astfel, producătorul de echipamente radio poate să aleagă să urmeze una dintre cele trei 

proceduri de evaluare a conformităţii, menţionate anterior. în cazul în care, în cadrul procesului de 
evaluare a conformităţii echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale prevăzute la secţiunea III din 
Reglementarea tehnică, producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standarde armonizate 
ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în cazul în care 
astfel de standarde armonizate nu există, producătorul este obligat să aleagă una dintre următoarele 
două proceduri de evaluare a conformităţii: examinarea de tip, urmată de conformitatea de tip pe 
baza controlului intern al producţiei, sau conformitatea pe baza asigurării complete a calităţii._____

5. Fundamentarea economico-financiară____________________________________________
Proiectul de hotărâre a Guvernului nu conţine prevederi, care ar avea efecte negative asupra

economiei Republicii Moldova. Adoptarea proiectului hotărârii Guvernului va contribui la 
ajustarea cadrului normativ conform legislaţiei în vigoare.

Proiectul de hotărâre a Guvernului nu va implica cheltuieli suplimentare privind 
implementarea acestuia. La implementarea proiectului, nu este necesară instituirea unor noi 
structuri, angajarea personalului adiţional, respectiv nu vor fi necesare careva cheltuieli din 
bugetul de stat..___________________________________________________________________

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare________________________
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a

echipamentelor radio” va intră în vigoare la 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1274/2007 cu 
privire la aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente radio, echipamente terminale de 
telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr. 188-191, art. 1342), cu modificările ulterioare.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului__________________________________ _
Proiectul hotărârii Guvernului s fost prezentat spre examinare şi avizare în modul stabilit de 

cadrul normativ,
în scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional 

proiectul hotărârii de Guvern şi nota informativă su fost plasate pe pagina web oficială a 
Ministerului Economiei şi Infrastructurii (compartimentul „Transparenţa”, directoriul 
Transparenţă decizională/Anunţuri privind consultările publice”) şi pe portalul guvernamental 
www.particip.gov.md

8. Constatările expertizei anticorupţie _________________________________________
Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie. _____________________________
9. Constatările expertizei de compatibilitate ________________________________
Proiectul actului normativ în cauză transpune parţial Directiva 2014/53/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre 
referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 
1999/5/CE (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L

http://www.particip.gov.md


153 din 22 mai 2014, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Regulamentul (UE) nr. 
2018/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018.

Concluziile Centrului de Armonizare a Legislaţiei:
- ca urmare a analizei proiectului au fost formulate observaţii referitoare la asigurarea 
transpunerii corespunzătoare a prevederilor actelor UE în discuţie, semnalate omisiuni şi 
prevederi incomplete, precum şi observaţii privind neaplicabilitatea metodei de transpunere 
directă în privinţa unor norme UE specifice statelor membre UE şi instituţiilor UE, cu 
recomandarea excluderii acestora, menţionate la pct. II al Declaraţiei de compatibilitate, precum şi 
privind necesitatea transpunerii de proiectul naţional a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
nr.2017/1354.____________________________________________________________________

10, Constatările expertizei juridice_______________________________________________
Proiectul a fost supus expertizei juridice.____________________________________________
11. Constatările altor expertize__________________________________________________
Analiza Impactului de Reglementare la proiectul hotărârii de Guvern a fost examinat şi avizat

pozitiv în cadrul şedinţei Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de 
întreprinzător.______________________________________ ______________________________

j) f i

V A ' l
Ministru Chirii GABURICI
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