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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

din                                 2013 

 

Planul naţional 

de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014 
 
Nr. 

d/o 

Actul legislativ/ 

normativ naţional 

Actul Uniunii Europene 

 
Fundamentul de 

elaborare a actului 

naţional 

 

Caracterul 

actului 

legislativ/ 

normativ 

Instituţia 

responsabilă 

Termenul 

preconizat 

pentru 

prezentarea 

proiectului în 

adresa 

Guvernului 
 

1 2 3 4 5 6 7 

STANDARDIZARE 

1. Hotărîrea Guvernului 

cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Mijloace de 

măsurare” 

Directiva 2004/22/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 31 martie 

2004 privind mijloacele de măsurare 

(CELEX: 32004L0022) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Bariere tehnice în 

calea comerţului”) 

Act nou Ministerul 

Economiei, 

Institutul 

Naţional de 

Metrologie 

Trimestrul IV 
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2. Hotărîrea Guvernului 

cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

privind recipientele 

simple sub presiune 

Directiva 2009/105/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 16 

septembrie 2009 referitoare la 

recipientele simple sub presiune (Text 

cu relevanţă pentru SEE
*
)  

(CELEX: 32009L0105) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Bariere tehnice în 

calea comerţului”) 

Act nou Ministerul 

Economiei, 

Institutul 

Naţional de 

Metrologie 

Trimestrul IV 

SOCIETĂŢI COMERCIALE, CONTABILITATE ŞI AUDIT 

3. Ordinul Ministrului 

Finanţelor privind 

aprobarea standardelor 

de contabilitate cu 

privire la situaţiile 

financiare consolidate 

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 26 iunie 

2013 privind situaţiile financiare 

anuale, situaţiile financiare consolidate 

şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri 

de întreprinderi, de modificare a 

Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului şi de abrogare 

a Directivelor 78/660/CEE şi 

83/349/CEE ale Consiliului (Text cu 

relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32013L0034) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Societăţi comerciale, 

contabilitate şi audit” 

Act nou Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul IV 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

4. Legea pentru 

modificarea şi 

1. Art. 10 din Directiva 2001/83/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Act de 

modificare 

Agenţia de Stat 

pentru 

Trimestrul II 

                                                 
*
 Spaţiul economic european 
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completarea unor acte 

legislative (Legea nr. 

1409-XIII din 17 

decembrie 1997 cu 

privire la 

medicamente, Legea 

nr. 1456-XII din 25 

mai 1993 cu privire la 

activitatea 

farmaceutică şi Legea 

nr. 119-XV din 22 

aprilie 2004 cu privire 

la produsele de uz 

fitosanitar şi la 

fertilizanţi) 

din 6 noiembrie 2001 de instituire a 

unui cod comunitar cu privire la 

medicamentele de uz uman  

(CELEX: 32001L0083) 

 2. Art. 13 şi 14 din Regulamentul (CE) 

nr. 726/2004 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 31 martie 2004 de 

stabilire a procedurilor comunitare 

privind autorizarea şi supravegherea 

medicamentelor de uz uman şi veterinar 

şi de instituire a unei Agenţii Europene 

pentru Medicamente (Text cu relevanţă 

pentru SEE)  

(CELEX: 32004R0726) 

3. Art. 13 din Directiva 2001/82/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

din 6 noiembrie 2001 de instituire a 

unui cod comunitar cu privire la 

produsele medicamentoase veterinare  

(CELEX: 32001L0082) 

4. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 

privind introducerea pe piaţă a 

produselor fitosanitare şi de abrogare a 

Directivelor 79/117/CEE şi 

91/414/CEE ale Consiliului 

 (CELEX: 32009R1107) 

5. Regulamentul 1907/2006/CE al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 18 decembrie 2006 

Uniunea  Europeană,  

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Proprietate 

intelectuală” şi la 

Capitolul „Bariere 

tehnice în calea 

comerţului”) 

Proprietatea 

Intelectuală, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 
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privind înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice (REACH), de 

înfiinţare a Agenţiei Europene pentru 

Produse Chimice, de modificare a 

Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 

Consiliului şi a Regulamentului (CE) 

nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi 

a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

 (CELEX: 32006R1907) 

CONCURENŢĂ 

5. Hotărîrea Consiliului 

Concurenţei referitor la  

aprobarea 

Regulamentului 

privind ajutorul de stat 

pentru serviciile 

publice de transport 

feroviar şi rutier de 

călători 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind serviciile publice de transport 

feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 

1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului 

(CELEX: 32007R1370) 

1. Acordul de 

Asociere Republica 

Moldova – Uniunea  

Europeană, Anexa la 

Capitolul „Transport”; 

2. Acordul de 

Asociere Republica 

Moldova – Uniunea  

European (Acordul 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană) 

Act nou Consiliul 

Concurenţei 

Trimestrul II 

6. Hotărîrea Consiliului Comunicarea Comisiei 2008/C 184/07 Acordul de Asociere Act nou Consiliul Trimestrul II 
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Concurenţei referitor la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind ajutorul de stat 

pentru întreprinderile 

feroviare 

— Linii directoare comunitare privind 

ajutoarele de stat acordate 

întreprinderilor feroviare 

(CELEX: 52008XC0722(04)) 

Republica Moldova – 

Uniunea  European 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană) 

Concurenţei 

7. Hotărîrea Consiliului 

Concurenţei referitor la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind ajutorul de stat 

pentru serviciile 

publice de 

radiodifuziune 

Comunicarea Comisiei 2009/C 257/01 

cu privire la aplicarea normelor privind 

ajutoarele de stat serviciilor publice de 

radiodifuziune 

(CELEX: 52009XC1027(01)) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  European 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană) 

Act nou Consiliul 

Concurenţei 

Trimestrul II 

8. Hotărîrea Consiliului 

Concurenţei referitor la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind ajutorul de stat 

pentru societăţile de 

administrare a navelor 

Comunicarea Comisiei 2009/C 132/06 

de stabilire a unor orientări privind 

ajutoarele de stat pentru societăţile de 

administrare a navelor 

(CELEX: 52009XC0611(01)) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  European 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană) 

Act nou Consiliul 

Concurenţei 

Trimestrul II 

9. Hotărîrea Consiliului 

Concurenţei referitor la 

Comunicarea Comisiei 98/C 39/02 

privind aplicarea normelor de 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Act nou Consiliul 

Concurenţei 

Trimestrul II 
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aprobarea 

Regulamentului 

privind ajutorul de stat 

pentru serviciile 

poştale 

concurenţă în sectorul poştal şi privind 

evaluarea anumitor măsuri de stat cu 

privire la serviciile poştale  

(CELEX: 31998Y0206(01)) 

Uniunea  European 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană) 

10. Hotărîrea Consiliului 

Concurenţei referitor la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind ajutorul de stat 

pentru filme şi alte 

opere audiovizuale 

Comunicarea Comisiei privind 

ajutoarele de stat pentru filme şi alte 

opere audiovizuale (proiect) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  European 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană) 

Act nou Consiliul 

Concurenţei 

Trimestrul II 

11. Hotărîrea Consiliului 

Concurenţei referitor la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind ajutorul de stat 

pentru sectorul 

siderurgic 

Comunicarea Comisiei  2002/C 70/05 

Ajutor pentru salvare şi restructurare şi 

ajutor pentru închidere în sectorul 

siderurgic [notificată cu numărul 

C(2002) 315]  

(CELEX: 52002XC0319(04)) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  European 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană) 

Act nou Consiliul 

Concurenţei 

Trimestrul II 

SERVICII FINANCIARE 

12. Legea cu privire la 

caracterul definitiv al 

Directiva 98/26/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 19 mai 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Act nou Banca 

Naţională a 

Trimestrul IV 
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decontării în sistemele 

de plăţi şi de decontare 

a operaţiunilor cu 

instrumente financiare 

1998 privind caracterul definitiv al 

decontării în sistemele de plăţi şi de 

decontare a titlurilor de valoare, aşa 

cum a fost modificată prin Directiva 

2009/44/CE 

(CELEX: 31998L0026) 

 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Servicii financiare” 

Moldovei, 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei 

Financiare, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Finanţelor 

13. Legea cu privire la 

contractele de garanţie 

financiară 

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 6 iunie 

2002 privind contractele de garanţie 

financiară, aşa cum a fost modificată 

prin Directiva 2009/44/CE 

(CELEX: 32002L0047) 

   

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Servicii financiare” 

Act nou Banca 

Naţională a 

Moldovei, 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei 

Financiare, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul IV 

SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ 

14. Legea cu privire la 

modificarea şi 

completarea Legii 

comunicaţiilor 

electronice nr. 241-

XVI din 15 noiembrie 

2007 

1. Directiva 2002/19/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind accesul la 

reţelele de comunicaţii electronice şi la 

infrastructura asociată, precum şi 

interconectarea acestora (Directiva 

privind accesul), aşa cum a fost 

modificată prin Directiva 2009/140/CE  

(CELEX: 32002L0019) 
2. Directiva 2002/20/CE a 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Societate 

informaţională” 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV 
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Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind autorizarea 

reţelelor şi serviciilor de comunicaţii 

electronice (Directiva privind 

autorizarea), aşa cum a fost modificată 

prin Directiva 2009/140/CE  

(CELEX: 32002L0020) 
3. Directiva 2002/21/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind un cadru de 

reglementare comun pentru reţelele şi 

serviciile de comunicaţii electronice 

(Directivă-cadru), aşa cum a fost 

modificată prin Directiva 2009/140/CE  

(CELEX: 32002L0021) 

15. Legea privind accesul 

pe proprietăţi şi 

utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate 

reţelelor publice de 

comunicaţii electronice 

1. Directiva 2002/21/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind un cadru de 

reglementare comun pentru reţelele şi 

serviciile de comunicaţii electronice 

(Directivă-cadru), aşa cum a fost 

modificată prin Directiva 2009/140/CE 

 (CELEX: 32002L0021) 

2. Directiva 2002/77/CE a Comisiei 

din 16 septembrie 2002 privind 

concurenţa pe pieţele de reţele şi 

servicii de comunicaţii electronice 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32002L0077) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  European, 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, 

Anexa la capitolul 

„Servicii”) 

Act nou Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV 

16. Legea cu privire la 1. Directiva 2002/21/CE a Acordul de Asociere Act nou Ministerul Trimestrul I 
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organizarea şi 

funcţionarea 

serviciului 112 

Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind un cadru de 

reglementare comun pentru reţelele şi 

serviciile de comunicaţii electronice 

(Directivă-cadru) aşa cum a fost 

modificată prin Directiva 2009/140/CE 

(CELEX: 32002L0021) 
2. Directiva 2002/22/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind serviciul 

universal şi drepturile utilizatorilor cu 

privire la reţelele şi serviciile 

electronice de comunicaţii (directiva 

privind serviciul universal), aşa cum a 

fost modificată prin Directiva 

2009/136/CE   

(CELEX: 32002L0022) 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, 

Anexa la capitolul 

„Servicii”) 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

AGRICULTURĂ 

17. Hotărîrea Guvernului 

privind modificarea 

Hotărîrii Guvenului  

nr. 189 din 17 martie 

2010 cu privire la 

aprobarea Cerinţelor 

minime de 

comercializare pentru 

cartofii de sămînţă 

Directiva 93/17/CEE a Comisiei din 30 

martie 1993 privind definirea claselor 

comunitare de materiale de înmulţire de 

bază pentru cartofi, precum şi condiţiile 

şi denumirile aplicabile acestor clase 

(CELEX: 31993L0017) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Bariere tehnice în 

calea comerţului”) 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul III 
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18. Hotărîrea Guvernului 

privind modificarea 

Hotărîrii Guvernului 

nr. 1211 din 29 

octombrie 2008 cu 

privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

,,Material semincer 

pentru porumb şi sorg” 

Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 

14 iunie 1966 privind comercializarea 

seminţelor de cereale   

(CELEX:31966L0402) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Agricultura şi 

dezvoltarea rurală” 

 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul III 

19. Hotărîrea Guvernului 

pentru modificarea 

Hotărîrii Guvernului 

nr. 239 din 26 martie 

2009 cu privire la 

aprobarea Normei 

sanitar-veterinare 

privind condiţiile de 

sănătate a animalelor şi 

produselor de 

acvacultură şi măsurile 

de prevenire şi 

combatere a anumitor 

boli la animalele 

acvatice 

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al 

Comisiei din 12 decembrie 2008 de 

punere în aplicare a Directivei 

2006/88/CE a Consiliului în ceea ce 

priveşte condiţiile şi cerinţele de 

certificare pentru introducerea pe piaţă 

şi importul în Comunitate de animale 

de acvacultură şi produse obţinute din 

aceste animale şi de stabilire a unei liste 

a speciilor-vectori (Text cu relevanţă 

pentru SEE)  

(CELEX: 32008R1251) 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul IV 

20. Hotărîrea Guvernului 

privind modificarea şi 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 221 din 

16 martie 2009 cu 

privire la aprobarea 

Regulilor privind 

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al 

Comisiei din 15 noiembrie 2005 

privind criteriile microbiologice pentru 

produsele alimentare (Text cu relevanţă 

pentru SEE) 

(CELEX: 2005R2073) 

 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul IV 
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criteriile 

microbiologice pentru 

produsele alimentare 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

21. Hotărîrea Guvernului 

cu privire la 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 558 din 

22 iulie 2011 privind 

măsurile de urgenţă 

din domeniul 

fitosanitar pentru a 

preveni introducerea şi 

răspîndirea în 

Republica Moldova a 

unor organisme de 

carantină 

Directiva Consiliului 74/647/CEE din 9 

decembrie 1974 privind combaterea 

tortricidelor la frunzele garoafelor de 

grădină 

(CELEX: 31974L0647) 
 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul IV 

22. Hotărîrea Guvernului 

cu privire la 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 208 din 

20 martie 2013 pentru 

aprobarea Metodelor 

de prelevare a probelor 

pentru determinarea 

nivelurilor de 

micotoxine în 

produsele alimentare 

Regulamentul 333/2007/CE al Comisiei 

din 28 martie 2007 de stabilire a 

metodelor de prelevare a probelor şi de 

analiză pentru controlul oficial al 

nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, 

staniu anorganic, 3-MCPD şi 

benzo(a)piren din produsele alimentare 

(CELEX: 32007R0333) 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul IV 

23. Hotărîrea Guvernului 

pentru modificarea 

Hotărîrii Guvernului 

Anexa V a Directivei 2000/29/CE a 

Consiliului din 8 mai 2000 privind 

măsurile de protecţie împotriva 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Trimestrul IV 
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cu privire la aprobarea 

unor acte normative 

privind implementarea 

Legii nr. 228-XVIII 

din 23 septembrie 

2010 cu privire la 

protecţia plantelor şi 

carantina fitosanitară 

introducerii în Comunitate a unor 

organisme daunătoare plantelor sau 

produselor vegetale şi împotriva 

răspîndirii lor în Comunitate  

(CELEX:32000L0029) 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Alimentare 

24. Hotărîrea Guvernului 

pentru aprobarea 

Regulamentului 

privind definirea, 

descrierea şi 

prezentarea vinurilor 

aromatizate pe bază de 

vin şi a cocteilurilor 

aromatizate din 

produse vitivinicole 

Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al 

Consiliului din 10 iunie 1991 de 

stabilire a normelor generale privind 

definirea, descrierea şi prezentarea 

vinurilor aromatizate, a băuturilor 

aromatizate pe bază de vin şi a 

cocteilurilor aromatizate din produse 

vitivinicole 

 (CELEX: 31991R1601) 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act nou Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul III 

25. Hotărîrea Guvernului 

pentru aprobarea 

limitelor maxime a 

prezenţei 

coccidiostaticelor sau a 

histomonostaticelor în 

alimente în urma 

transferului inevitabil 

al acestor substanţe în 

furajele nevizate 

Regulamentul (CE) nr. 124/2009 al 

Comisiei din 10 februarie 2009 de 

stabilire a limitelor maxime pentru 

prezenţa coccidiostaticelor sau a 

histomonostaticelor în alimente în urma 

transferului inevitabil al acestor 

substanţe în furajele nevizate (Text cu 

relevanţă pentru SEE)  

(CELEX: 32009R0124) 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act nou Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul II 

26. Hotărîrea Guvernului Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Hotărîrea Guvernului Act nou Ministerul Trimestrul IV 
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privind protecţia 

animalelor de stres în 

momentul uciderii 

Consiliului din 24 septembrie 2009 

privind protecţia animalelor în 

momentul uciderii (Text cu relevanţă 

pentru SEE) 

(CELEX: 32009R1099) 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

27. Hotărîrea Guvernului 

privind stabilirea unor 

modele de certificate 

de sănătate aplicabile 

comerţului cu material 

seminal de animale din 

speciile ecvină, bovină, 

precum şi cu ovule şi 

embrioni de animale 

din speciile porcină, 

ovină, ecvină şi 

caprină 

1. Directiva Consiliului 88/407/CEE  

din 14 iunie 1988 de stabilire a 

cerinţelor de sănătate animală 

aplicabile în schimburile 

intracomunitare şi la importul de 

material seminal de animale domestice 

din specia bovină  

(CELEX: 31988L0407) 
2. Directiva Consiliului 90/429/CEE 

din 26 iunie 1990 de stabilire a 

cerinţelor de sănătate animală care se 

aplică schimburilor intracomunitare şi 

importurilor de material seminal de 

animale domestice din specia porcină 

(CELEX: 31990L0429) 
3. Decizia Comisiei 2010/470/UE din 

26 august 2010 de stabilire a unor 

modele de certificate de sănătate 

aplicabile comerţului în interiorul 

Uniunii cu material seminal, ovule şi 

embrioni de animale din speciile 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act nou Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul III 
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ecvină, ovină şi caprină, precum şi cu 

ovule şi embrioni de animale din specia 

porcină [notificată cu numărul C(2010) 

5779] (Text cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX:32010D0470) 

28. Hotărîrea Guvernului 

privind protecţia 

animalelor utilizate în 

scopuri ştiinţifice 

Directiva 2010/63/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 22 

septembrie 2010 privind protecţia 

animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32010L0063) 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act nou Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul IV 

29. Hotărîrea Guvernului 

privind stabilirea 

condiţiilor de sănătate 

animală şi sănătate 

publică şi de certificare 

veterinară pentru 

introducerea laptelui 

crud şi a produselor 

lactate destinate 

consumului uman 

Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al 

Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a 

condiţiilor de sănătate animală şi 

sănătate publică şi de certificare 

veterinară pentru introducerea în 

Uniunea Europeană a laptelui crud şi a 

produselor lactate destinate consumului 

uman (Text cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX:32010R0605) 
 

 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act nou Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul IV 

30. Hotărîrea Guvernului 

privind utilizarea 

acidului lactic pentru 

reducerea contaminării 

Regulamentul (UE) nr. 101/2013 al 

Comisiei din 4 februarie 2013 privind 

utilizarea acidului lactic pentru 

reducerea contaminării microbiologice 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Act nou Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul IV 
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microbiologice de 

suprafaţă a carcaselor 

de bovine 

de suprafaţă a carcaselor de bovine 

(Text cu relevanţă pentru SEE)  

(CELEX: 32013R0101) 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

31. Hotărîrea Guvernului 

privind stabilirea 

cerinţelor pentru 

importul de păsări de 

curte şi a produselor de 

pasăre, precum şi a 

cerinţelor de certificare 

sanitar-veterinară 

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al 

Comisiei din 8 august 2008 de stabilire 

a unei liste a ţărilor terţe, teritoriilor, 

zonelor sau compartimentelor din care 

pot fi importate în Comunitate şi pot 

tranzita Comunitatea păsările de curte 

şi produsele de pasăre, precum şi a 

cerinţelor de certificare sanitar-

veterinară (Text cu relevanţă pentru 

SEE)  

(CELEX: 32008R0798) 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act nou Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul IV 

32. Hotărîrea Guvernului 

privind aprobarea 

Programului naţional 

de acţiuni pentru 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

producere şi 

comercializare a 

produselor apicole 

1.  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 

Consiliului din 22 octombrie 2007 de 

instituire a unei organizări comune a 

pieţelor agricole şi privind dispoziţii 

specifice referitoare la anumite produse 

agricole (Regulamentul unic OCP)  

(CELEX: 32007R1234) 

2. Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al 

Comisiei din 29 aprilie 2004 de 

stabilire a normelor de punere în 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

797/2004 al Consiliului referitor la 

acţiunile care au ca scop îmbunătăţirea 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1125 din 14 

decembrie 2010 cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Act nou Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Trimestrul III 



X:\Daniela\DOC_2013\Hotariri\PLAN_naţ_armon_legisl.doc 18 

condiţiilor de producere şi de 

comercializare a produselor apicole  

(CELEX: 32004R0917) 

TRANSPORT AERIAN 

33. Legea de modificare şi 

completare a Legii nr. 

92-XVI din 5 aprilie 

2007 privind 

securitatea aeronautică 

1. Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 11 martie 2008 privind 

normele comune în domeniul securităţii 

aviaţiei civile şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32008R0300) 
2. Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al 

Comisiei din 18 decembrie 2009 de 

stabilire a criteriilor care să permită 

statelor membre să deroge de la 

standardele de bază comune privind 

securitatea aviaţiei civile şi să adopte 

măsuri de securitate alternative (Text 

cu relevanţă pentru SEE)  

(CELEX: 32009R1254) 
3. Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al 

Comisiei din 26 ianuarie 2010 de 

stabilire a procedurilor de efectuare a 

inspecţiilor Comisiei în domeniul 

securităţii aeronautice (Text cu 

relevanţă pentru SEE)  

(CELEX: 32010R0072) 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul III 

34. Legea cu privire la 

răspunderea 

operatorilor aerieni şi 

1. Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al 

Consiliului din 9 octombrie 1997 

privind răspunderea operatorilor de 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Trimestrul II 
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cerinţele de asigurare 

pentru daunele cauzate 

în legătură cu 

operaţiunile aeriene 

civile 

transport aerian în caz de accidente  

(CELEX: 31997R2027) 
2. Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 

cerinţele de asigurare a operatorilor de 

transport aerian şi a operatorilor de 

aeronave  

(CELEX: 32004R0785) 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

35. Hotărîrea Guvernului 

privind modificarea 

Hotărîrii Guvernului 

nr. 1034 din 16 

octombrie 2000 

„Privind aprobarea 

Programului Naţional 

de Facilitare a 

Transporturilor 

Aeriene” 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 5 iulie 2006 privind 

drepturile persoanelor cu handicap şi 

ale persoanelor cu mobilitate redusă pe 

durata călătoriei pe calea aerului (Text 

cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32006R1107) 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul II 

36. Hotărîrea Guvernului 

privind certificarea 

întreprinderilor de 

deservire la sol şi a 

întreprinderilor ce 

prestează servicii în 

zonele de securitate cu 

acces limitat ale 

aeroporturilor 

Directiva 96/67/CE a Consiliului din 

15 octombrie 1996 privind accesul la 

piaţa serviciilor de handling la sol în 

aeroporturile Comunităţii 

(CELEX: 31996L0067) 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul IV 

37. Hotărîrea Guvernului 

privind cerinţele 

tehnice şi procedurile 

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al 

Comisiei din 5 octombrie 2012 de 

stabilire a cerinţelor tehnice şi a 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Trimestrul III 
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administrative 

referitoare la 

operaţiunile aeriene 

procedurilor administrative referitoare 

la operaţiunile aeriene în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului 

(CELEX: 32012R0965) 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

38. Hotărîrea Guvernului 

privind certificarea 

pentru navigabilitate şi 

mediu a aeronavelor şi 

a produselor, pieselor 

şi echipamentelor 

aferente, precum şi 

certificarea 

organizaţiilor de 

proiectare şi producere 

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al 

Comisiei din 3 august 2012 de stabilire 

a normelor de punere în aplicare 

privind certificarea pentru 

navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi 

a produselor, pieselor şi echipamentelor 

aferente, precum şi certificarea 

organizaţiilor de proiectare şi producţie 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32012R0748) 

 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul III 

39. Hotărîrea Guvernului 

privind menţinerea 

navigabilităţii 

aeronavelor şi a 

produselor, reperelor şi 

dispozitivelor 

aeronautice şi 

autorizarea 

întreprinderilor şi a 

personalului cu 

atribuţii în domeniu 

Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al 

Comisiei din 20 noiembrie 2003 

privind menţinerea navigabilităţii 

aeronavelor şi a produselor, reperelor şi 

dispozitivelor aeronautice şi autorizarea 

întreprinderilor şi a personalului cu 

atribuţii în domeniu (Text cu relevanţă 

pentru SEE) 

(CELEX: 32003R2042) 

 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul III 

40. Hotărîrea Guvernului 

privind autorizarea 

personalului aeronautic 

1. Regulamentul (UE) nr. 805/2011 al 

Comisiei din 10 august 2011 de 

stabilire a normelor detaliate privind 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Trimestrul IV 
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licenţele controlorilor de trafic aerian şi 

anumite certificate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului (Text cu relevanţă pentru 

SEE)  

(CELEX: 32011R0805) 

2. Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al 

Comisiei din 3 noiembrie 2011 de 

stabilire a cerinţelor tehnice şi a 

procedurilor administrative referitoare 

la personalul navigant din aviaţia civilă 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

216/2008 al Parlamentului European şi 

al Consiliului (Text cu relevanţă pentru 

SEE)  

(CELEX: 32011R1178) 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

41. Hotărîrea Guvernului 

privind alocarea 

sloturilor orare pe 

aeroporturile 

Republicii Moldova 

Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al 

Consiliului din 18 ianuarie 1993 

privind normele comune de alocare a 

sloturilor orare pe aeroporturile 

comunitare  

(CELEX: 31993R0095) 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul III 

42. Hotărîrea Guvernului 

privind onorariile şi 

taxele achitate 

Agenţiei Europene 

pentru Siguranţa 

Aviaţiei 

Regulamentul (CE) nr. 593/2007 al 

Comisiei din 31 mai 2007 privind 

onorariile şi taxele percepute de 

Agenţia Europeană pentru Siguranţa 

Aviaţiei (Text cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32007R0593) 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Trimestrul IV 
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 Aeronautică 

Civilă 

43. Hotărîrea Guvernului 

privind codul de 

conduită pentru 

sistemele informatizate 

de rezervare 

Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 14 ianuarie 2009 

privind un cod de conduită pentru 

sistemele informatizate de rezervare şi 

de abrogare a Regulamentului (CEE) 

nr. 2299/89 al Consiliului (Text cu 

relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32009R0080) 

 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul III 

44. Hotărîrea Guvernului 

privind rapoartele 

statistice referitoare la 

transportul aerian de 

pasageri, mărfuri şi 

poştă 

Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 februarie 2003 

privind rapoartele statistice referitoare 

la transportul aerian de pasageri, 

mărfuri şi poştă 

(CELEX: 32003R0437) 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul IV 

45. Ordinul cu privire la 

inspecţiile de 

standardizare efectuate 

de Agenţia Europeană 

pentru Siguranţa 

Aviaţiei   

Regulamentul (CE) nr. 736/2006 al 

Comisiei din 16 mai 2006 privind 

metodele de lucru ale Agenţiei 

Europene pentru Siguranţa Aeriană 

pentru efectuarea de inspecţii de 

standardizare (Text cu relevanţă pentru 

SEE) 

(CELEX: 32006R0736) 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul IV 

46. Ordinul cu privire la 

aprobarea ediţiei noi a 

Reglementărilor 

1. Regulamentul (CE) nr. 768/2006 al 

Comisiei din 19 mai 2006 de punere în 

aplicare a Directivei 2004/36/CE a 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Trimestrul III 
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aeronautice civile 

RAC-SAFA 

„Evaluarea siguranţei 

zborului la aeronavele 

străine” 

Parlamentului European şi a Consiliului 

cu privire la colectarea şi la schimbul 

de informaţii referitoare la siguranţa 

aeronavelor care folosesc aeroporturile 

comunitare şi la gestionarea sistemului 

informaţional (Text cu relevanţă pentru 

SEE)  

(CELEX: 32006R0768) 
2. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 14 decembrie 2005 de 

stabilire a unei liste comunitare a 

transportatorilor aerieni care se supun 

unei interdicţii de exploatare pe 

teritoriul Comunităţii şi de informare a 

pasagerilor transportului aerian cu 

privire la identitatea transportatorului 

aerian efectiv şi de abrogare a 

articolului 9 din Directiva 2004/36/CE 

(Text cu relevanţă pentru SEE)  

(CELEX: 32005R2111) 
3. Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al 

Comisiei din 22 martie 2006 de 

stabilire a normelor de aplicare pentru 

lista comunitară a transportatorilor 

aerieni care se supun unei interdicţii de 

exploatare pe teritoriul Comunităţii 

menţionate la capitolul II din 

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului (Text cu relevanţă pentru 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 



X:\Daniela\DOC_2013\Hotariri\PLAN_naţ_armon_legisl.doc 24 

SEE)  

(CELEX: 32006R0473) 

4. Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al 

Comisiei din 22 martie 2006 de 

stabilire a listei comunitare a 

transportatorilor aerieni care fac 

obiectul unei interdicţii de exploatare 

pe teritoriul Comunităţii menţionate la 

capitolul II din Regulamentul (CE) 

nr. 2111/2005 al Parlamentului 

European şi al Consiliului (Text cu 

relevanţă pentru SEE)  

(CELEX: 32006R0474) 

47. Ordinul cu privire la 

aprobarea Ediţiei 3 

RAC-FTL „Timpul de 

zbor, timpul de 

serviciu de zbor şi 

timpul de odihnă al 

membrilor echipajelor 

aeronavelor civile” 

1. Directiva 2000/79/CE a Consiliului 

din 27 noiembrie 2000 privind punerea 

în aplicare a Acordului European 

privind organizarea timpului de lucru al 

personalului mobil din aviaţia civilă, 

încheiat de Asociaţia companiilor 

europene de navigaţie aeriană (AEA), 

Federaţia europeană a lucrătorilor din 

transporturi (ETF), Asociaţia europeană 

a personalului tehnic navigant (ECA), 

Asociaţia europeană a companiilor 

aviatice din regiunile Europei (ERA) şi 

Asociaţia internaţională a liniilor 

aeriene rezervate în sistem charter 

(AICA) (Text cu relevanţă pentru SEE)  

(CELEX: 3200L0079) 
2. Directiva 2003/88/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă 

Trimestrul IV 
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din 4 noiembrie 2003 privind anumite 

aspecte ale organizării timpului de 

lucru  

(CELEX: 32003L0088) 

ENERGIE 

48. Hotărîrea Guvernului 

privind etichetarea 

produselor cu impact 

energetic 

1. Directiva 2010/30/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

din 19 mai 2010 privind indicarea, prin 

etichetare şi informaţii standard despre 

produs, a consumului de energie şi de 

alte resurse cu impact energetic (Text 

cu relevanţă pentru SEE), aşa cum a 

fost modificată prin Regulamentele 

delegate (UE) nr. 1061/2010, 626/2011, 

392/2012, 874/2012  

(CELEX: 32010L0030) 

2. Directiva 2002/40/CE a Comisiei din 

8 mai 2002 de aplicare a Directivei 

92/75/CEE a Consiliului cu privire la 

etichetarea energetică a cuptoarelor 

electrice de uz casnic (Text cu 

relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32010L0030) 

3. Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al 

Comisiei din 18 martie 2009 de 

implementare a Directivei 2005/32/CE 

a Parlamentului European şi a 

Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele 

de proiectare ecologică aplicabile 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Cooperare în 

domeniul energetic” 

Act nou Ministerul 

Economiei 

Trimestrul III 
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lămpilor fluorescente fără balast 

încorporat, lămpilor cu descărcare de 

intensitate ridicată, precum şi 

balasturilor şi corpurilor de iluminat 

compatibile cu aceste lămpi şi de 

abrogare a Directivei 2000/55/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

(CELEX: 32009R0245) 

4. Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al 

Comisiei din 22 iulie 2009 de 

implementare a Directivei 2005/32/CE 

a Parlamentului European şi a 

Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele 

de proiectare ecologică pentru 

motoarele electrice (Text cu relevanţă 

pentru SEE) 

(CELEX: 32009R0640) 

5. Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al 

Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în 

aplicare a Directivei 2005/32/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

cu privire la cerinţele de proiectare 

ecologică aplicabile pompelor de 

circulaţie fără etanşare independente şi 

pompelor de circulaţie fără etanşare 

integrate în produse (Text cu relevanţă 

pentru SEE) 

 (CELEX: 32009R0641) 
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SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

49. Hotărîrea Guvernului 

privind cerinţele 

minime de securitate şi 

sănătate referitoare la 

expunerea  lucrătorilor 

la riscurile generate de 

agenţii fizici (vibraţii) 

Directiva 2002/44/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 25 iunie 

2002 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscurile 

generate de agenţi fizici (vibraţii) [a 

şaisprezecea directivă în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 

89/391/CEE] 

(CELEX: 32002L0044) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Securitatea şi 

sănătatea la locul de 

muncă” 

Act nou Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Trimestrul II 

50. Hotărîrea Guvernului 

privind condiţiile 

minime de securitate şi 

sănătate pentru lucrul 

la monitor 

Directiva Consiliului 90/270/CEE din 

29 mai 1990 privind condiţiile minime 

de securitate şi sănătate pentru lucrul la 

monitor [a cincea directivă individuală 

în sensul articolului 16 alineatul (1) din 

Directiva 87/391/CEE] 

(CELEX: 31990L0270) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Securitatea şi 

sănătatea la locul de 

muncă” 

Act nou Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Trimestrul IV 

SPAŢIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE 

51. Legea cu privire la 

modificarea şi 

completarea Legii nr. 

133 din 8 iulie 2011 

privind protecţia 

datelor cu caracter 

personal 

Directiva 95/46/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 24 

octombrie 1995 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi libera circulaţie a acestor date  

(CELEX:31995L0046) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova –  

Uniunea Europeană 

Anexa la Capitolul 

„Spaţiul de Libertate, 

Securitate şi Justiţie” 

Act de 

modificare 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Trimestrul I 
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Apărării, 

Centrul 

Naţional pentru 

Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Personal 

52. Legea cu privire la 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative (Legea 

comunicaţiilor 

electronice nr. 241-

XVI din 15 noiembrie 

2007 şi Legii nr. 20-

XVI din 3 februarie 

2009 privind 

prevenirea şi 

combaterea 

criminalităţii 

informatice) 

Directiva 2006/24/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 15 martie 

2006 privind păstrarea datelor generate 

sau prelucrate în legătură cu furnizarea 

serviciilor de comunicaţii electronice 

accesibile publicului sau de reţele de 

comunicaţii publice şi de modificare a 

Directivei 2002/58/CE 

(CELEX: 32006L0024) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova –  

Uniunea Europeană 

Anexa la Capitolul 

„Spaţiul de Libertate, 

Securitate şi Justiţie” 

Act de 

modificare 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiei 

Trimestrul III 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

53. Legea privind 

evaluarea strategică de 

mediu 

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 27 iunie 

2001 privind evaluarea efectelor 

anumitor planuri şi programe asupra 

mediului 

(CELEX: 32001L0042) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Mediu” 

Act nou Ministerul 

Mediului 

Trimestrul IV 

54. Legea privind 

securitatea biologică 

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 12 martie 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Act nou Ministerul 

Mediului 

Trimestrul IV 
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2001 privind diseminarea deliberată în 

mediu a organismelor modificate 

genetic şi de abrogare a Directivei 

90/220/CEE a Consiliului 

(CELEX: 32001L0018) 

Uniunea  Europeană 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Bariere tehnice în 

calea comerţului”) 

55. Legea privind 

controlul asupra 

riscului de accidente 

majore, care implică 

substanţe periculoase 

Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 

decembrie 1996 privind controlul 

asupra riscului de accidente majore care 

implică substanţe periculoase 

(CELEX: 31996L0082) 

 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Bariere tehnice în 

calea comerţului”) 

Act nou Ministerul 

Economiei 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Ministerul 

Mediului 

Trimestrul IV 

PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ŞI A CONSUMATORILOR 

56. Legea cu privire la 

tutun şi la articolele 

din tutun (în redacţie 

nouă) 

Directiva 2001/37/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 5 iunie 

2001 privind apropierea actelor cu 

putere de lege şi a actelor 

administrative ale statelor membre în 

materie de fabricare, prezentare şi 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Sănătate publică” 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Sănătăţii 

Trimestrul IV 
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vînzare a produselor din tutun 

(CELEX: 32001L0037) 

57. Legea cu privire la 

medicamente (în 

redacţie nouă) 

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 6 

noiembrie 2001 de instituire a unui cod 

comunitar cu privire la medicamentele 

de uz uman 

(CELEX: 32001L0083) 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană 

(Acordul privind 

instituirea Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, 

Anexa la capitolul 

„Bariere tehnice în 

calea comerţului”) 

Act de 

modificare 

Ministerul 

Sănătăţii 

 

Trimestrul IV 

58. Legea privind 

pachetele de servicii 

pentru călătorii, 

vacanţe şi circuite 

Directiva Consiliului din 13 iunie 1990 

privind pachetele de servicii pentru 

călătorii, vacanţe şi circuite 

(90/314/CEE) 

(CELEX: 31990L0314) 

 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea  Europeană, 

Anexa la Capitolul 

„Protecţia 

consumatorilor”; 

Anexa III la Acordul 

privind Spaţiul Aerian 

Comun între Uniunea 

Europeană şi 

Republica Moldova 

Act nou Ministerul 

Economiei 

Ministerul 

Transporturilor 

şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Autoritatea 

Aeronautică 

Civilă, 

Agenţia 

Turismului 

Trimestrul IV 
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