directivei este dovedită, “Declarația UE de
conformitate” va fi eliberată și marcajul CE va fi
aplicat. Produsul electric va fi însoțit de manualul
de utilizare.
9. Documentația tehnică
Documentația tehnică atestă conformitatea
echipamentelor electrice cu cerințele Directivei
pentru a fi evaluate. Aceasta, în contextul unei
astfel de evaluări, va acoperi proiectarea,
producerea și operarea echipamentului electric.
10. Procesul de producție
Producătorul va întreprinde toate măsurile
necesare ca procesul de producție să asigure
conformarea
produselor
fabricate
cu
documentația tehnică și cerințele privind
echipamentele electrice de joasă tensiune
aplicabile.
11. Declarația UE de conformitate
Prin Declarația UE de conformitate, producătorul
sau reprezentantul său autorizat confirmă că
echipamentul electric, care l-a pus la dispoziție pe
piață, se conformează cu cerințele esențiale de
securitate din Regulament.
12. Marcajul CE
Ca simbol al conformității, conform cerințelor
directivei, producătorul trebuie să aplice marcajul
CE pe produs sau pe placa tip. Acesta trebuie să
fie vizibil, lizibil și bine fixat.
Înălțimea minimă a marcajului CE este de 5 mm.
Proporțiile prezentate în imaginea de mai jos
trebuie respectate.

Ministerul Economiei al
Republicii Moldova
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta
la numărul de telefon:
022 74-14-64

Agenția pentru Protecția
Consumatorilor

Sau la adresa:
mun. Chișinău, sectorul Centru,
str. Vasile Alecsandri 78, etajul 1,5

SIGURANȚA
ECHIPAMENTELOR DE
JOASĂ TENSIUNE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78
tel. (+373-22) 501-980 fax (+373-22) 501-981
e-mail: consumator@apc.gov.md
www.consumator.gov.md

Publicație finanțată de
Uniunea Europeană

OBLIGAȚIILE LEGALE ALE
AGENȚILOR ECONOMICI

economici, de ex. măsurile corective întreprinse,
inclusiv rechemarea produsului în caz de
neconformare.

?
CINE ESTE UN
IMPORTATOR?
Un importator este o
persoană fizică sau juridică
stabilită în Republica
Moldova care plasează pe
piața locală echipamente
electrice de joasă tensiune.

Importatorul este obligat:
1. Să plaseze pe piață doar echipamente
electrice de joasă tensiune conforme
IMPORTARE SAU
DISTRIBUȚIE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA –

CUNOAȘTEȚI-VĂ
OBLIGAȚIILE!

6. Cerințe

2. Cadrul legal din Moldova și UE
Regulamentul RM privind echipamentele electrice
de joasă tensiune transpune Directiva UE privind
echipamentele electrice de joasă tensiune (LVD)
2014/35/EU.

3. Echipamente acoperite de directivă

Directiva în cauză se aplică ‘echipamentelor
electrice’ destinate utilizării la o tensiune
nominală curpinsă între 50 și 1 000 V pentru
curent electric alternativ și între 75 și 1 500 V
pentru curent electric continuu.
Aceasta se aplică atât echipamentelor electrice
gata pentru utilizare, cât și componentelor
încorporate.

4. Excepții

Următoarele echipamente electrice sunt excluse
din directivă: cele pentru utilizare în mediu
exploziv, pentru scopuri medicale sau piese
electrice pentru ascensoare de persoane.
Deasemenea, o excepție sunt contoarele electrice,
fișele și prizele de uz casnic, regulatoarele pentru
împrejmuiri
electrice
și
perturbațiile
radioelectrice. Lista completă a excepțiilor o găsiți
în Anexa II a Regulamentului menționat.

5. Cine este vizat?

Cerințele directivei vizează producătorul sau
reprezentantul său autorizat, precum și
importatorii și distribuitorii. Directiva stipulează
obligațiile agenților economici din lanțul de
furnizare. În afară de cerințele privind construcția
produsului, sunt specificate și obligațiile agenților

Echipamentele electrice sunt construite în
conformitate cu buna practică inginerească în
materie de securitate, conform Anexei I la
Regulament, atunci când sunt instalate și
întreținute corespunzător și sunt folosite în scopul
pentru care au fost create.

7. Standarde aplicate

Se presupune că produsele se conformează cu
cerințele legale, în cazul în care acestea se
conformează cu standardele armonizate relevante
(prezumția de conformitate). Lista standardelor
armonizate conform directivei în cauză este
publicată în Jurnalul Oficial al UE:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european
-standards/harmonised-standards/lowvoltage/index_en.htm .
Toate standardele EN armonizate privind
securitatea electrică au fost adoptate de Republica
Moldova și le puteți solicita de la Institutul
Național
de
Standardizare
http://www.standard.md.

8. Obligații

Echipamentele electrice de joasă tensiune
necesită aplicarea marcajului CE conform
domeniului de aplicare al directivei. Precondiția
pentru aplicarea marcajului CE este ca o procedură
de evaluare a conformității să fi fost efectuată,
astfel atestând conformarea produsului cu
cerințele directivei. Producătorul efectuează
testările necesare în conformitate cu standardele
armonizate sau solicită testarea unui laborator
acreditat. Odată ce conformarea cu cerințele

