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NOUTĂŢI LEGISLATIVE DIN LUNA FEBRUARIE 

 
 

Mihaela Vorovenci, Șef Birou Juridic, Resurse Umane și Managementul Calității 
 
Prezentul articol, în prima parte, conţine noutăţile legislative, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi, în a doua parte, pe cele publicate în Monitorul Oficial al României, care fac referire la 
standarde, din luna februarie 2022.  
 

 
Partea I - Legislație comunitară 

 
1.1 Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate cu unele dintre Directivele Noii 

Abordări – redăm titlurile comunicărilor Comisiei Europene, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE), care conţin referinţa şi titlul standardului armonizat, referinţa standardului înlocuit, 

precum şi data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit:  

 

1.1.1 Comunicare a Comisiei Programul de lucru anual al Uniunii pe 2022 referitor la activitatea de 

standardizare europeană (2022/C 66/01), publicată în JOUE C 66/1 din 08.02.2022.  

1.1.2 Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei 

denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 

delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (2022/C 69/15), publicată în JOUE C 69/20 din 10.02.2022.  

1.1.3 Rectificare la Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 

privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere 

destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) 

nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a 

Directivei 76/914/CEE a Consiliului, publicată în JOUE L 37/201 din 18.02.2022. 

 

1.2 Acte comunitare care conțin referiri la standarde  

 

1.2.1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/163 al Comisiei din 7 februarie 2022 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în 

ceea ce privește cerințele funcționale pentru supravegherea pieței vehiculelor, sistemelor, 

componentelor și unităților tehnice separate, publicat în JOUE L 27/1 din 08.02.2022.  

1.2.2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/191 al Comisiei din 16 februarie 2022 de instituire 

a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel 

originare din Republica Populară Chineză, publicat în JOUE L 36/1 din 17.02.2022. 
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Partea a II-a - Legislaţie naţională 
 

2.  Acte normative care conţin referiri la standarde   
 

 
2.1 Ordin al ministrului economiei nr. 103/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul 

ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind 

desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și 

celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 154 din 15 februarie 2022.  
Referire la standarde: 
“La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: „c) certificatul de acreditare în 

legătură cu obiectul desemnării, emis de către organismul național de acreditare, în copie. Certificatul de 

acreditare atestă îndeplinirea cerințelor standardului relevant pentru acreditare, pentru unul dintre domeniile 

de activitate prevăzute în anexa nr. 3;”. 

3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 „Standardul relevant pentru acreditare, 

pentru domeniul de activitate”, cu următorul cuprins:  

„ANEXA Nr. 3 la procedură - Standardul relevant pentru acreditare, pentru domeniul de activitate: 

Nr. 

crt. 
Domeniul de activitate 

Legislația UE/Legislația națională care transpune prevederile 

legislației UE 

Standardul relevant pentru 

acreditare1 

1. Directiva 2014/29/UE — referitoare la punerea la dispoziție pe 

piață a recipientelor simple sub presiune/Hotărârea Guvernului 

nr. 824/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la 

dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune 

SR EN ISO/CEI 17065* 

2. Directiva 2014/68/UE — referitoare la punerea la dispoziție pe 

piață a echipamentelor sub presiune/Hotărârea Guvernului nr. 

123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la 

dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu 

modificările ulterioare 

SR EN ISO/CEI 17065  

SR EN ISO/CEI 17024** 

3. Directiva 2010/35/UE — privind echipamentele sub presiune 

transportabile/Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2011 

privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată 

prin Legea nr. 90/2012 

SR EN ISO/CEI 17020*** 

4. Directiva 2009/48/CE — privind siguranța jucăriilor/Hotărârea 

Guvernului nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor, cu 

modificările și completările ulterioare 

SR EN ISO/CEI 17065 

5. Regulamentul (UE) 2016/426 — privind aparatele 

consumatoare de combustibili gazoși/Hotărârea Guvernului nr. 

804/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al 

SR EN ISO/CEI 17065 
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Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de 

combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE 
6. Regulamentul (UE) 2016/424 — privind instalațiile pe 

cablu/Hotărârea Guvernului nr. 957/2016 privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 

privind instalațiile pe cablu și de abrogare a Directivei 

2000/9/CE 

SR EN ISO/CEI 17065 

7. Directiva 2014/33/UE — referitoare la ascensoare și la 

componentele de siguranță pentru ascensoare/Hotărârea 

Guvernului nr. 410/2016 privind stabilirea condițiilor pentru 

introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor 

și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de 

siguranță pentru ascensoare 

SR EN ISO/CEI 17065 

8. Directiva 92/42/CEE — privind cerințele de randament pentru 

cazanele noi de apă caldă/Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 

privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența cazanelor noi 

pentru apă caldă care funcționează cu combustibili lichizi sau 

gazoși, cu modificările și completările ulterioare 

SR EN ISO/CEI 17065 

9. Directiva 2014/31/UE — referitoare la punerea la dispoziție pe 

piață a aparatelor de cântărit cu funcționare 

neautomată/Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind 

stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a 

aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, cu 

modificările ulterioare 

SR EN ISO/CEI 17065 

10. Directiva 2014/32/UE — referitoare la punerea la dispoziție pe 

piață a mijloacelor de măsurare/Hotărârea Guvernului nr. 

711/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la 

dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, cu modificările 

ulterioare 

SR EN ISO/CEI 17065 

11. Directiva 2000/14/CE — referitoare la zgomotul emis de 

echipamentele utilizate în exterior/Hotărârea Guvernului nr. 

1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în 

mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul 

clădirilor 

SR EN ISO/CEI 17065” 

Edițiile standardelor sunt cele în vigoare la momentul acreditării.  

* SR EN ISO/CEI 17065 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și 

servicii.  

** SR EN ISO/CEI 17024 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează certificarea 

persoanelor.  

*** SR EN ISO/CEI 17020 Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme 

care efectuează inspecții.” 
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2.2 Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 152/2022 privind modificarea și 

completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la 

vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora — RNTR 4, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 189 din 25 februarie 2022. 

Referire la standarde: 
“Art. I. — Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la 

vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora — RNTR 4, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 1.168 din 22 decembrie 2005, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

După articolul 5 se introduce o mențiune, cu următorul cuprins: „Prezentul ordin a fost aprobat cu 

respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile 

pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, 

precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale 

Uniunii Europene, precum și cu Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare. 

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 2.135/2005) 

2. Definiții  

c) documentație de referință — document care specifică cerințele tehnice aplicabile și care poate fi un 

standard național, un standard internațional, o normă națională sau o specificație tehnică (standard de 

firmă); 

o) specificație tehnică (standard de firmă) — document tehnic care prescrie condițiile tehnice pe care trebuie 

să le îndeplinească un produs sau un material de exploatare; atunci când este necesar, indică și 

procedeul/procedeele și/sau documentele tehnice care descriu metodele prin care se determină îndeplinirea 

condițiilor prescrise. 

CAPITOLUL II Metodologia și condițiile privind certificarea produselor utilizate la vehicule rutiere 

5. Procedurile de certificare se stabilesc de RAR în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065, ediția în vigoare. 

CAPITOLUL III Metodologia și condițiile privind certificarea materialelor de exploatare utilizate la vehiculele 

rutiere 

5. Procedurile de certificare se stabilesc de RAR în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065, ediția în vigoare. 

13. Nivelul minim certificabil pentru calitatea combustibililor este cel prevăzut de 

legislația/reglementările/standardele în vigoare. 

CAPITOLUL VII Dispoziții finale și tranzitorii 

12.4. Pentru recunoașterea certificării sistemului de management al calității sunt luate în considerare 

certificate ale sistemului de management al calității pentru sediul de fabricație a produsului sau materialului 

de exploatare, dacă acestea sunt relevante pentru domeniul pentru care se solicită certificarea și sunt în 

conformitate cu standardele ISO 9001, ediția în vigoare, sau IATF 16949, ediția în vigoare.” 


