
 
O R D I N 

cu privire la modificarea Listei standardelor moldoveneşti prin care se adoptă 

standarde europene armonizate pentru aparatele de cîntărit neautomate 

  

nr. 405  din  10.08.2018 

  
Monitorul Oficial nr.321-332/1272 din 24.08.2018 

  

* * * 

În temeiul art.13 lit.c) din Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de 

reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.92-102, art.125), cu modificările şi 

completările ulterioare, şi al pct.6 din Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr.92-98, art.296),  

ORDON: 

1. Se modifică anexa la Ordinul Ministerului Economiei nr.08 din 17.01.2017 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr.24-29, art.81), conform anexei la prezentul ordin. 

2. Prezentul ordin se publicăî n Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII Chiril GABURICI 

  

Nr. 405. Chişinău, 10 august 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

lex:LPLP20061222420
lex:HGHG20140408267
lex:DE052017011708


Anexă 

la Ordinul Ministerului Economiei  

şi Infrastructurii 

nr. 405 din 10 august 2018 

  

LISTA 

Standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standardele europene 

armonizate, la Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate 
  

Nr.  

d/o 

Indicativul 

standardului 

moldovenesc 

Titlul 

standardului 

moldovenesc 

Indicativul şi 

titlul 

standardului 

european 

Indicativul 

standardului 

înlocuit Nota 4 

Data la care 

înceteazăprezumţia de 

conformitate a 

standardului înlocuit 

Nota 1 

1 2 3 4 5 6 

1. SM EN 

45501:2015 

Aspecte 

metrologice ale 

aparatelor de 

cîntărit cu 

funcţionare 

neautomată 

EN 45501:2015 

Metrological 

aspects of non-

automatic 

weighing 

instruments 

Aceasta este 

prima publicare 

 

  

Nota 1:În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii („dow”), 

stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standard 

asupra faptului că, în anumite cazuri excepţionale, aceasta poate fi diferită.  

  

Nota 2:Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca şi 

standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu 

cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare.  

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, 

standardul înlocuit îşi înceteazăprezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale 

legislaţiei corespunzătoare. 

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrains decât standardul înlocuit. La data 

precizată, standardul (parţial) înlocuit îşi înceteazăprezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau 

cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare pentru acele produse sau servicii care cad sub incidenţa 

domeniului de aplicare al noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte 

cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare pentru produsele sau serviciile care rămân în acelaşi domeniu de 

aplicare al standardului (parţial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, 

nu este afectată. 

  

Nota 3:În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este SM CCCCC:YYYY, 

amendamentele sale anterioare, dacăexistă, şi noulamendamentcitat. Prinurmare, standardulînlocuit se 

compune din SM CCCCC:YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacăexistă, 

însăfărănoulamendamentcitat. La data precizată, standardulînlocuit îşi înceteazăprezumţia de 

conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare. 

  

Notă 4: Standardele europene anulate de către Organismul european de standardizare, pentru 

care a fost atins termenul la care încetează prezumţia conformităţii şi nu au fost adoptate ca standard 

moldoveneşti, nu se adoptă ca standard moldoveneşti după acest termen. Aceste standarde europene 

anulate pot fi utilizate direct, încaz de necesitate. 

  

 

 

 

 


