
Ministerul Economiei 
Ordin nr. 918 din 12/05/2009 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 20/05/2009 

pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă 
standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi 

deşeuri de ambalaje, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi 
comerţului nr. 128/2004 

 
 

    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 
621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
    în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 
pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
 
    ministrul economiei emite următorul ordin:  
 
 
   Art. I. - Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene 
armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, 
aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 128/2004, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 19 martie 2004, se modifică şi 
se înlocuieşte cu anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 

    Ministrul economiei, 
Adriean Videanu  

 
 
    Bucureşti, 12 mai 2009.  
    Nr. 918.  
 
 

   ANEXĂ 
   

    LISTA 
cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate 

ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje  
     



┌────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Nr. │Numărul de referinţă│                                    Titlul                                    │ 
│crt.│                    │                                                                              │ 
├────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 1  │  SR EN 13427:2005  │Ambalaje                                                                      │ 
│    │                    │Cerinţe referitoare la utilizarea standardelor în domeniul ambalajelor şi     │ 
│    │                    │deşeurilor de ambalaje                                                        │ 
├────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 2  │  SR EN 13428:2005  │Ambalaje                                                                      │ 
│    │                    │Cerinţe specifice fabricării şi compoziţiei                                   │ 
│    │                    │Prevenire prin reducerea la sursă                                             │ 
├────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 3  │  SR EN 13429:2005  │Ambalaje                                                                      │ 
│    │                    │Reutilizare                                                                   │ 
├────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 4  │  SR EN 13430:2004  │Ambalaje                                                                      │ 
│    │                    │Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile prin reciclarea materialelor │ 
├────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 5  │  SR EN 13431:2005  │Ambalaje                                                                      │ 
│    │                    │Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile energetic, inclusiv          │ 
│    │                    │specificarea puterii calorifice inferioare minime                             │ 
├────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ 6  │  SR EN 13432:2002  │Ambalaje                                                                      │ 
│    │                    │Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile prin formarea compostului şi │ 
│    │                    │biodegradare                                                                  │ 
│    │                    │Program de încercare şi criterii de evaluare a acceptării finale a ambalajelor│ 
└────┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  
 
 
 
 

 


