


Protecția consumatorilor 
Ghid legisla  v

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Actualizat la 
15 octombrie 2015





Protecția consumatorilor 
Ghid legisla  v

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ediție îngrijită și coordonată de

Mihaela Irina Ionescu – Secretar general al ANPC

Dumitra Groza – Șef Serviciu juridic ANPC





Cuvânt-înainte

Printre obiectivele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, astfel cum 
sunt stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare, respectiv H.G. nr. 
700/2012, întâlnim crearea unui cadru legislativ naţional în domeniul protecţiei 
consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeană şi desfăşurarea activităţii 
de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de 
consumatori.

În Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor regăsim 
dreptul acestora de a fi informaţi în mod complet, corect şi precis asupra caracteristicilor 
esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât 
să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, 
între produsele şi serviciile oferite, şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei 
acestora, în deplină securitate.

Specific legislaţiei privind protecţia consumatorilor este faptul că reglementările 
sunt diverse şi că în întreg ansamblul legislativ din domeniul protecţiei consumatorilor 
au fost preluate, în vederea armonizării, şi acte normative din legislaţia europeană. 

Prezenta lucrare se doreşte a fi un material informativ practic şi util atât consumatorilor, 
practicienilor domeniului, cât şi operatorilor economici – producători, importatori, 
distribuitori, vânzători, prestatori de servicii – ajutând la aprofundarea răspunderilor, 
obligaţiilor, conduitei şi procedurilor necesare desfăşurării unei activităţi comerciale 
civilizate în conformitate cu legea şi în deplin respect faţă de consumatori, însumând 
actele normative cu caracter general care reglementează activitatea din perspectiva 
protecţiei consumatorilor, dar şi actele normative pentru produse alimentare, produse 
nealimentare şi prestări servicii.

 

Marius Alexandru Dunca,
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
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persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, 
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 I. ACTE NORMATIVE 
CU CARACTER GENERAL



1. Codul consumului – Legea nr. 296/2004

republicată în 
M. Of. nr. 224 din 24 martie 2008

cu modificările şi completările aduse prin:
Legea nr. 161/2010 pentru modifi carea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a 

Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori 
(M. Of. nr. 497 din 19 iulie 2010).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta lege, denumită în continuare Codul, are ca obiect reglementarea raporturilor 
juridice create între operatorii economici şi consumatori, cu privire la achiziţionarea de produse 
şi servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurând cadrul necesar accesului la produse şi 
servicii, informării lor complete şi corecte despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării 
şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor împotriva unor practici abuzive, 
participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de 
consumatori.

Art. 2. Prevederile prezentului Cod se aplică comercializării produselor noi, folosite sau 
recondiţionate, şi a serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, destinate consumatorilor, 
contractelor încheiate cu consumatorii, regulilor privind publicitatea produselor şi serviciilor, cu 
excepţia produselor şi serviciilor care sunt reglementate prin legi speciale, a produselor care 
se comercializează ca antichităţi şi a produselor necesar a fi  reparate sau recondiţionate pentru 
a fi  utilizate, cu condiţia ca operatorul economic să informeze consumatorul despre aceasta.

Art. 3. Actele normative privind protecţia consumatorilor nu trebuie să includă bariere în 
calea liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor.

Art. 4. Principiile de bază ale protecţiei consumatorilor sunt:
a) contradictorialitatea – presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii 

divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu posibila încălcare 
a dispoziţiilor privind protecţia consumatorilor;

b) celeritatea procedurii de cercetare – presupune obligaţia autorităţii competente în domeniul 
protecţiei consumatorilor de a proceda, fără întârziere, la cercetarea sesizării consumatorilor, 
cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege;

c) proporţionalitatea – conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea 
sau consecinţele faptei constatate, circumstanţele săvârşirii acesteia şi măsura sancţionatorie 
aplicată;

d) legalitatea măsurilor propuse/dispuse – presupune că autorităţile competente nu pot 
propune/dispune decât măsurile prevăzute de lege;

e) confidenţialitatea – obligaţia personalului din cadrul autorităţilor competente de a păstra 
confidenţialitatea datelor, actelor, informaţiilor de orice natură, prin a căror divulgare se pot 
aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, care sunt sau pot fi menţionate în aceste 
informaţii;

f) recunoaşterea reciprocă – orice produs legal fabricat sau comercializat într-un stat membru 
al Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricat în mod legal într-un alt stat aparţinând Spaţiului 
Economic European este admis pe teritoriul României, dacă oferă un grad echivalent de 
protecţie cu cel impus de normele române.
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Art. 5. Statul, prin autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, are 
drept obiective:

a) protecţia consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta 
un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze 
drepturile şi interesele legitime;

b) promovarea şi protecţia intereselor economice ale consumatorilor;
c) accesul consumatorilor la informaţii complete, corecte şi precise asupra caracteristicilor 

esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea 
să corespundă cât mai bine nevoilor lor;

d) educarea consumatorilor;
e) despăgubirea efectivă a consumatorilor;
f) sprijinirea consumatorilor sau a altor grupuri sau organizaţii reprezentative de a se 

organiza, pentru a-şi expune opiniile în procesele de luare a unei decizii care îi priveşte;
g) promovarea cooperării internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor şi participarea 

la schimburile rapide de informaţii;
h) prevenirea şi combaterea, prin toate mijloacele, a practicilor comerciale abuzive şi a 

prestării serviciilor, inclusiv a celor financiare care pot afecta interesele economice ale 
consumatorilor.

Art. 6. Prevederile cuprinse în prezentul Cod sunt obligatorii pentru toţi consumatorii şi 
operatorii economici care efectuează acte şi fapte de comerţ, în condiţiile legii.

Art. 7. Termenii utilizaţi în legislaţia privind protecţia consumatorilor sunt enumeraţi cu titlu 
exemplifi cativ în anexa care face parte integrantă din prezentul Cod.

Capitolul II. Obligaţiile operatorilor economici

Art. 8. Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii sigure, 
care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în 
relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive.

Art. 9. Sunt interzise importul, fabricaţia, distribuţia, precum şi comercializarea produselor 
falsifi cate ori contrafăcute, periculoase sau care au parametrii de securitate neconformi care 
pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.

Art. 10. Este interzisă condiţionarea vânzării către consumator a unui produs, de cumpărarea 
unei cantităţi impuse sau de cumpărarea concomitentă a unui alt produs sau serviciu. De 
asemenea, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator, condiţionată de prestarea 
altui serviciu sau de cumpărarea unui produs.

Art. 11. Orice vânzare forţată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui 
serviciu către o persoană se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia.

Art. 12. Cheltuielile legate de înlocuirea produselor defecte, de remedierea sau de restituirea 
contravalorii acestora vor fi  suportate de vânzător şi recuperate de acesta de la producător 
sau, după caz, de la importator sau de la furnizorul anterior afl at pe lanţul de distribuţie, dacă 
prin contractul încheiat între aceştia nu s-a stabilit altfel.

Art. 13. Orice persoană care are calitatea de producător, distribuitor sau vânzător de 
produse alimentare va comercializa numai alimente care prezintă siguranţă pentru consumator, 
sunt salubre şi apte pentru consum uman.

Art. 14. Consumatorii trebuie să primească toate informaţiile necesare pentru o utilizare 
corespunzătoare, potrivit destinaţiei iniţiale a bunurilor.

Art. 5-14
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Art. 15. În cazul în care operatorii economici iau cunoştinţă, la o dată ulterioară punerii pe 
piaţă a produselor comercializate, despre existenţa unor pericole care, la momentul punerii pe 
piaţă nu puteau fi  cunoscute, trebuie să anunţe, fără întârziere, autorităţile competente şi să 
facă aceste informaţii publice.

Art. 16. În cazul produselor identifi cate sau identifi cabile cu defecte, producătorii şi/sau 
distribuitorii au obligaţia de a le retrage de pe piaţă, de a le înlocui sau de a le repara, iar în 
situaţia în care aceste măsuri nu pot fi  făcute într-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de 
comun acord între vânzător şi consumator şi fără niciun inconvenient semnifi cativ pentru 
consumator, consumatorul trebuie să fi e compensat în mod corespunzător.

Art. 17. În cazul lipsei conformităţii, astfel cum este prevăzut în actele normative în domeniul 
conformităţii produselor, constatate de consumator, acesta are dreptul de a solicita vânzătorului, 
ca măsură reparatorie, repararea sau înlocuirea produselor, în fi ecare caz fără plată, cu excepţia 
cazului în care această solicitare este imposibilă sau disproporţionată.

Art. 18. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi  făcută în cadrul unei perioade 
rezonabile de timp, stabilită de comun acord între vânzător şi consumator şi fără niciun 
inconvenient semnifi cativ pentru consumator, luând în considerare natura produselor şi scopul 
pentru care acesta a solicitat produsele, în condiţiile legii.

Art. 19. Guvernul elaborează prevederi privind reguli de securitate şi reguli privind întocmirea 
documentelor de conformitate, care asigură că produsele comercializate pe piaţă sunt sigure.

Art. 20. Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora, 
fi ind, totodată, conforme prevederilor legale referitoare la protecţia muncii, mediului şi a securităţii 
consumatorilor.

Art. 21. Operatorii economici sunt obligaţi să comercializeze alimente care:
a) sunt însoţite de documente care le atestă originea, provenienţa şi securitatea, după caz;
b) sunt manipulate şi comercializate în condiţii corespunzătoare de igienă, care nu pun în 

pericol viaţa şi sănătatea consumatorilor şi care respectă normele sanitare în vigoare;
c) nu afectează viaţa şi sănătatea consumatorilor.

Art. 22. Se interzice comercializarea produselor ce imită produsele alimentare, fără a fi  
astfel de produse şi care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea 
consumatorilor, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 23. Obligaţiile producătorului:
a) să răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de produsul cu defect, precum 

şi pentru cel cauzat ca rezultat cumulat al produsului cu defect cu o acţiune sau o omisiune a 
unei terţe persoane;

b) să pună pe piaţă numai produse sigure şi, dacă actele normative în vigoare prevăd, 
acestea să fie testate şi/sau certificate;

c) să pună pe piaţă numai produse care respectă condiţiile prescrise sau declarate;
d) să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piaţă sau de la consumatori produsele 

la care organele abilitate sau specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea caracteristicilor 
prescrise, declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, 
dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective;

e) să asigure, în cursul procesului de producţie, condiţii igienico-sanitare conform normelor 
sanitare în vigoare.

Art. 24. Obligaţiile distribuitorilor:
a) să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respectă condiţiile 

prescrise sau declarate;

Art. 15-24
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b) să nu comercializeze produse despre care deţin informaţii sau consideră că pot fi 
periculoase;

c) să anunţe, imediat, autorităţile publice competente, precum şi producătorul, despre 
existenţa pe piaţă a oricărui produs de care au cunoştinţă că este periculos;

d) să retragă de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat 
că nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dacă acesta constituie singurul mijloc 
prin care se pot elimina neconformităţile respective;

e) să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător, precum şi condiţiile igienico-sanitare 
pe timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii, conform normelor în vigoare.

Art. 25. Obligaţiile prestatorilor de servicii:
a) să folosească, în cadrul serviciilor prestate, numai produse şi proceduri sigure şi, după 

caz, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate şi/sau certificate şi să 
anunţe imediat existenţa pe piaţă a oricărui produs despre care au cunoştinţă că este periculos;

b) să presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor 
ori interesele economice ale acestora;

c) să respecte condiţiile prescrise sau declarate, precum şi clauzele prevăzute în contracte;
d) să asigure, la prestarea serviciilor, condiţiile tehnice stabilite de producător, precum şi 

condiţiile igienico-sanitare, conform normelor în vigoare;
e) să răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat.

Art. 26. (1) Alte obligaţii ale operatorilor economici sunt:
a) de a comercializa sau oferi, cu titlu gratuit, numai produse sigure, aflate în cadrul termenului 

de valabilitate şi care nu prezintă riscuri pentru viaţa, sănătatea şi/sau securitatea consumatorilor;
b) de a nu comercializa, în spaţii în care nu pot fi asigurate condiţiile de păstrare cerute de 

producător pentru a se preveni perisabilitatea accelerată, produse alimentare preambalate sau 
ambalate;

c) de a nu comercializa, în alte condiţii decât cele cerute de legislaţia în vigoare, produse 
nealimentare noi, folosite sau recondiţionate, fără a putea fi, acolo unde este cazul, probate, 
verificate sau asigurate condiţiile de păstrare cerute de producător, pentru a se asigura 
menţinerea caracteristicilor iniţiale ale produselor;

d) de a nu importa, în vederea distribuţiei cu titlu oneros sau gratuit, produse periculoase, 
expirate sau care pot afecta viaţa, sănătatea şi/sau securitatea consumatorilor prin utilizarea 
acestora.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care pot avea calitatea 
de operator economic.

Capitolul III. Drepturile consumatorilor

Art. 27. Consumatorii beneficiază de următoarele drepturi:
a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un 

serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le aducă atingere 
drepturilor şi intereselor legitime;

b) de a fi informaţi complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor 
şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât 
mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;

c) de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;
d) de a fi despăgubiţi în mod real şi corespunzător pentru pagubele generate de calitatea 

necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de 
lege;

e) de a se organiza în asociaţii ale consumatorilor, în scopul apărării drepturilor şi intereselor 
lor;

Art. 25-27
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f) de a refuza încheierea contractelor care cuprind clauze abuzive, conform prevederilor 
legale în vigoare;

g) de a nu li se interzice de către un operator economic să obţină un beneficiu prevăzut în 
mod expres de lege.

Art. 28. Se interzice refuzul vânzării unui produs sau prestării unui serviciu către un 
consumator fără un motiv justifi cat conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul IV. Cadrul organizatoric 
al organizaţiilor neguvernamentale

Art. 29. Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor pot fi parteneri sociali cu drept 
de reprezentare în organismele constituite la nivel central sau local, cu rol în domeniul protecţiei 
consumatorilor, în care organele administraţiei publice sunt reprezentate.

Art. 30. Personalul de conducere şi salariaţii organelor de specialitate ale administraţiei 
publice, precum şi ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor sau ale altor autorităţi, 
cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, nu au dreptul de a deţine funcţii în organele 
de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor.

Art. 31. Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor pot fi  consultate de către 
autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, la elaborarea 
dispoziţiilor şi procedurilor cu caracter general şi a altor lucrări care au ca scop protecţia 
consumatorilor, cu privire la:

a) cunoaşterea cerinţelor consumatorilor privind sortimentele şi calitatea produselor şi 
serviciilor;

b) formarea unei atitudini corecte a operatorilor economici, angajaţi în producerea şi 
comercializarea produselor şi prestarea serviciilor, faţă de calitatea acestora;

c) prevenirea practicilor comerciale abuzive şi a publicităţii de natură a afecta drepturile şi 
interesele legitime ale consumatorilor.

Art. 32. Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor au următoarele drepturi:
a) de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice centrale şi locale, în 

vederea atingerii obiectivelor lor;
b) de a primi sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
c) de a fi consultate, cu ocazia elaborării proiectelor de acte normative, standardelor sau 

specificaţiilor care definesc caracteristicile tehnice şi calitative ale produselor şi serviciilor 
destinate consumatorilor;

d) de a introduce acţiuni în justiţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
consumatorilor;

e) de a obţine informaţii asupra preţului şi caracteristicilor calitative ale produselor sau 
serviciilor, de natură să ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achiziţionării acestora.

Art. 33. Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor au următoarele obligaţii:
a) de a solicita autorităţilor competente luarea de măsuri în vederea opririi producţiei sau 

retragerii de pe piaţă a produselor ori serviciilor care nu asigură nivelul calitativ prevăzut în 
documentele stabilite de lege sau care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea 
consumatorilor;

b) de a propune operatorilor economici realizarea de produse şi servicii în condiţii speciale, 
în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vârsta a treia;

c) de a solicita informaţii asupra preţului şi caracteristicilor calitative ale produselor sau 
serviciilor, de natură să ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achiziţionării acestora;

Art. 28-33
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d) de a informa opinia publică, prin mass-media, asupra neconformităţii produselor şi 
serviciilor existente pe piaţă, precum şi asupra posibilelor consecinţe vătămătoare dovedite 
ale acestora pentru consumatori.

Art. 34. Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor nu au drept de 
control al operatorilor economici.

Capitolul V. Cadrul general al securităţii produselor

Art. 35. Riscul se consideră acceptabil şi compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru 
siguranţa şi sănătatea consumatorilor, evaluarea riscului făcându-se în funcţie de următoarele 
aspecte:

a) caracteristicile produsului, ale ambalării şi ale instrucţiunilor de montaj şi întreţinere;
b) efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit;
c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte 

indicaţii şi informaţii furnizate de producător;
d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului.

Art. 36. (1) Orice operator economic este obligat să introducă pe piaţă numai produse 
sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor.

(2) Orice comerciant trebuie să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt 
sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea şi/sau consumul acestora.

Art. 37. Este interzisă comercializarea produselor care nu sunt sigure, cât şi a produselor 
neînsoţite de documentaţia obligatorie prevăzută de lege, prin care să se ateste că ele au fost 
testate şi/sau certifi cate, după caz.

Capitolul VI. Cadrul general privind obligativitatea 
informării şi educării consumatorilor

Art. 38. Statul trebuie să realizeze şi să încurajeze folosirea de programe menite să asigure 
consumatorilor o informare şi o educare corespunzătoare, pentru a permite acestora să acţioneze 
în mod distinct, în vederea unei alegeri corecte bazate pe o informare corespunzătoare asupra 
bunurilor şi a serviciilor şi să fie cunoscători ai drepturilor şi responsabilităţilor ce le revin.

Art. 39. Statul, prin mijloacele sale, are ca scop protejarea consumatorilor la achiziţionarea 
de produse şi servicii, precum şi protejarea interesului public general împotriva publicităţii 
înşelătoare, a consecinţelor negative ale publicităţii şi stabileşte condiţiile în care este permisă 
publicitatea comparativă.

Art. 40. Educarea consumatorilor este o parte din programul de învăţământ şi o componentă 
a obiectelor de studii. Formarea competenţelor în domeniul protecţiei consumatorului şi a 
mediului se realizează în cadrul programului de învăţământ. Formarea competenţelor practice 
se realizează inclusiv prin colaborarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu operatorii 
economici din domeniu.

Art. 41. În programele de educare şi informare a consumatorilor se includ ca aspecte 
importante ale protecţiei acestora:

a) legislaţia referitoare la protecţia consumatorilor, agenţii şi organizaţii ale consumatorilor;
b) sănătatea, alimentaţia, prevenirea îmbolnăvirilor şi prevenirea achiziţionării de produse 

alimentare falsificate;
c) riscurile produselor;

Art. 34-41
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d) interesele economice ale consumatorilor la achiziţionarea de servicii, inclusiv a celor 
financiare;

e) practicile comerciale ale producătorilor, prestatorilor sau distribuitorilor şi prevenirea 
actelor de comerţ incorecte;

f) etichetarea produselor, cu precizarea informaţiilor necesare consumatorilor;
g) informaţii despre dificultăţi şi măsuri de rezolvare a acestora, preţuri, calitate, condiţii de 

creditare;
h) protecţia mediului, după caz.

Art. 42. Programele ce privesc educarea şi informarea consumatorilor pot fi  implementate 
şi prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor.

Art. 43. Operatorii economici pot contribui şi colabora cu terţe părţi la realizarea unor 
programe reale şi efi ciente de educare şi informare a consumatorilor.

Art. 44. Având în vedere necesitatea asigurării unei informări complete, concrete şi inteligibile 
a consumatorilor pot fi  iniţiate programe privind informarea consumatorilor prin mass-media.

Art. 45. Consumatorii au dreptul de a fi  informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra 
caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, inclusiv a serviciilor fi nanciare oferite 
de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională 
între produsele şi serviciile oferite, în conformitate cu interesele lor economice şi de altă 
natură şi să fi e în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină siguranţă şi 
securitate.

Art. 46. Informaţiile privind protejarea vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor trebuie să 
fi e comunicate acestora, pe cât este posibil şi prin simboluri grafi ce internaţionale, uşor de înţeles.

Art. 47. Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în 
mod obligatoriu, prin elemente de identifi care şi caracterizare ale acestora, înscrise la vedere, 
în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau 
în cartea tehnică, instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau 
serviciul, în funcţie de natura acestuia.

Art. 48. Consumatorii trebuie să fi e informaţi despre riscurile la care sunt supuşi prin folosirea 
normală sau previzibilă a bunurilor.

Art. 49. Scopul etichetării este de a oferi consumatorilor informaţiile necesare, sufi ciente, 
verifi cabile şi uşor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care 
corespunde exigenţelor lor din punct de vedere al nevoilor şi posibilităţilor lor fi nanciare, precum 
şi de a cunoaşte eventualele riscuri la care ar putea fi  supuşi.

Art. 50. Informaţiile de pe etichetele produselor trebuie să fi e înscrise în limba română, 
indiferent de ţara producătoare, fără a se exclude prezentarea lor şi în alte limbi, să fi e vizibile, 
lizibile şi inscripţionate într-un mod care să nu permită ştergerea lor.

Art. 51. Etichetarea şi metodele prin care aceasta se realizează nu trebuie să atribuie 
alimentelor proprietăţi de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor sau să facă referiri la astfel 
de proprietăţi; sunt exceptate de la această interdicţie apele minerale naturale, precum şi orice 
alimente cu destinaţii nutriţionale speciale, expres prevăzute prin acte normative.

Art. 52. (1) Pentru produsele alimentare, producătorul, astfel cum este defi nit în anexă, are 
obligaţia de a informa despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, 
cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate ori data durabilităţii minimale, lista ingredientelor, 
despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare sau păstrare, 
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despre contraindicaţii, menţiuni suplimentare pe grupe de produse, precum şi alte menţiuni 
prevăzute de lege.

(2) Producătorul are obligaţia să-şi precizeze adresa pe etichetă până la data aderării 
României la Uniunea Europeană.

Art. 53. Pentru produsele de folosinţă îndelungată, acestea trebuie să fi e însoţite de 
certifi catul de garanţie şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, 
precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, 
eliberate de către producător, conform prevederilor legale.

Art. 54. Vânzătorul trebuie să informeze consumatorii despre preţul fi nal al produsului şi 
să ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice care trebuie să însoţească produsul.

Art. 55. Toate informaţiile privitoare la produsele şi serviciile oferite consumatorilor, documentele 
însoţitoare, precum şi contractele preformulate, trebuie să fi e scrise în limba română, indiferent 
de ţara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

Art. 56. Denumirea sub care este vândut alimentul consumatorului sau operatorilor economici 
care prepară ori furnizează hrana pentru populaţie este cea prevăzută de reglementările 
specifi ce alimentului respectiv.

Art. 57. În cazul prestărilor de servicii, informaţiile trebuie să cuprindă categoria calitativă 
a serviciului, după caz, timpul de realizare, termenul de garanţie şi postgaranţie, preţurile şi 
tarifele, riscurile previzibile şi, după caz, alte documente prevăzute expres de lege. În cazul 
serviciilor fi nanciare, operatorii economici sunt obligaţi să ofere consumatorilor informaţii 
complete, corecte şi precise asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin.

Art. 58. La punerea pe piaţă a produselor de folosinţă îndelungată, operatorii economici 
pot efectua demonstraţii de utilizare, în public sau prin intermediul mass-media, în scopul 
promovării produsului respectiv.

Art. 59. Operatorii economici sunt obligaţi să demonstreze consumatorilor, la cererea 
acestora, cu ocazia cumpărării, modul de utilizare şi funcţionare a produselor ce urmează a fi  
vândute, după caz.

Art. 60. Obligaţia informării consumatorului privind elementele esenţiale referitoare la 
produsul achiziţionat nu poate fi  înlăturată, de către operatorul economic care l-a comercializat, 
prin invocarea secretului comercial sau profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 61. Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a afi rmaţiilor şi indicaţiilor care nu 
sunt conforme cu parametrii ce caracterizează produsele şi serviciile şi care nu pot fi  probate.

Art. 62. Comercializarea produselor şi prestarea serviciilor se fac numai în locuri şi în spaţii 
autorizate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 63. Este obligatorie afi şarea, în mod vizibil, a denumirii unităţii, a autorizaţiei de 
funcţionare, a avertismentelor obligatorii prevăzute de lege, precum şi afi şarea orarului de 
funcţionare.

Capitolul VII. Cadrul general 
privind preţurile şi tarifele

Art. 64. Operatorul economic care, în reţeaua de distribuţie, oferă spre vânzare produse/
servicii trebuie să indice preţul de vânzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsură, 
conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 53-64
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Art. 65. Preţurile şi tarifele trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor 
de citit, prin marcare, etichetare şi/sau afi şare.

Art. 66. Informaţiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru determinarea cantităţii 
produselor vândute în vrac trebuie să fi e clare şi uşor vizibile pentru consumator.

Art. 67. Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior plăţii unei sume 
de bani cu titlu de avans, operatorul economic este obligat să elibereze consumatorului, la 
plata acontului, un document fi scal conform legislaţiei în vigoare sau, după caz, un contract 
scris şi să respecte condiţiile contractuale.

Art. 68. Operatorii economici care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi să utilizeze 
aparate de marcat electronice fi scale vor elibera bonuri fi scale consumatorilor de produse/
servicii, aceştia având obligaţia de a păstra aceste documente, cel puţin până la momentul 
părăsirii spaţiului comercial respectiv.

Capitolul VIII. Publicitatea 
produselor şi serviciilor

Art. 69. Publicitatea trebuie să fie decentă, corectă şi să fie elaborată în spiritul responsabilităţii 
sociale. 

Art. 70. Se interzice publicitatea care:
a) este înşelătoare;
b) este subliminală;
c) prejudiciază respectul pentru demnitatea umană şi morala publică;
d) include discriminări bazate pe rasă, sex, limbă, origine, origine socială, identitate etnică 

sau naţionalitate;
e) atentează la convingerile religioase sau politice;
f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnităţii şi vieţii particulare a persoanelor;
g) exploatează superstiţiile, credulitatea sau frica persoanelor;
h) prejudiciază securitatea persoanelor sau incită la violenţă;
i) încurajează un comportament care prejudiciază mediul înconjurător;
j) favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii, care sunt produse ori distribuite 

contrar prevederilor legale.

Art. 71. Autorul, realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare 
răspund solidar cu persoana care îşi face publicitate, în cazul încălcării prevederilor prezentului 
Cod, cu excepţia cazurilor expres prevăzute prin lege şi la care răspunderea este menţionată 
în sarcina altei persoane.

Art. 72. Dacă persoana care îşi face publicitate nu are sediul în România sau dacă nu 
poate fi  identifi cată, răspunderea revine, după caz, reprezentantului său legal în România, 
autorului, realizatorului de publicitate sau reprezentantului legal al mijlocului de difuzare.

Art. 73. Persoana care îşi face publicitate trebuie să fi e în măsură să probeze exactitatea 
afi rmaţiilor, indicaţiilor sau prezentărilor din anunţul publicitar şi este obligată, la solicitarea 
instituţiilor şi autorităţilor publice abilitate să aplice şi să constate contravenţii în domeniul 
publicităţii, să furnizeze documentele care să probeze exactitatea acestora. În cazul în care 
documentele nu sunt furnizate în termen de maximum 7 zile de la solicitare sau dacă sunt 
considerate insufi ciente, afi rmaţiile din anunţul publicitar în cauză vor fi  considerate inexacte.

Art. 74. În scopul protejării vieţii, sănătăţii, securităţii şi informării corecte a consumatorilor, 
statul poate adopta măsuri de interzicere totală sau parţială a publicităţii anumitor produse.

Art. 65-74
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Capitolul IX. Drepturile consumatorilor 
la încheierea contractelor

Art. 75. Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori, pentru vânzarea de bunuri 
sau prestarea de servicii, va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea 
cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Art. 76. Orice informaţii privind pachetele de servicii turistice, preţurile acestora, contractele 
de credit pentru consum şi toate celelalte condiţii aplicabile contractului, comunicate de 
organizator sau de detailist consumatorului, trebuie să conţină indicaţii corecte şi clare, care 
să nu permită interpretări echivoce ale acestora.

Art. 77. În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi 
interpretate în favoarea consumatorului.

Art. 78. Se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate 
cu consumatorii.

Art. 79. O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi 
considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, 
în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnifi cativ 
între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Art. 80. O clauză contractuală va fi  considerată ca nefi ind negociată direct cu consumatorul, 
dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să infl uenţeze natura ei, 
cum ar fi  contractele preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi 
pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Art. 81. Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze 
a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor legale pentru restul 
contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost 
prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză preformulată a 
fost negociată direct cu consumatorul este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

Art. 82. Contractul trebuie să stipuleze, cu caractere mari şi în imediata vecinătate a locului 
rezervat pentru semnătura consumatorului, clauza expresă despre dreptul de denunţare 
unilaterală a contractului, după caz, precum şi numele şi adresa comerciantului faţă de care 
consumatorul poate să îşi exercite acest drept, conform dispoziţiilor legale.

Art. 83. Comerciantul este obligat să remită consumatorului un exemplar din contractul 
încheiat şi să poată proba acest lucru în faţa organelor de control.

Art. 84.[1] Dreptul consumatorului la denunţarea sau rezilierea contractului nu poate fi  anulat 
sau restrâns de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, în cazurile prevăzute de 
lege, aceasta fi ind considerată nulă de drept. Drepturile părţilor referitoare la o justă despăgubire 
nu vor fi  afectate în cazul denunţării unilaterale.

Capitolul X. Dispoziţii fi nale şi tranzitorii

Art. 85. (1) Acţiunile de control şi supraveghere a pieţei sunt efectuate de personalul 
împuternicit al autorităţilor publice centrale şi teritoriale cu atribuţii în domeniul protecţiei 
consumatorilor, conform competenţelor specifice.

[1] Art. 84 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I din Legea nr. 161/2010.
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(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este autorizat să facă copii de pe materialele şi documentele 
care au legătură cu obiectul controlului şi care se află în posesia celor inspectaţi şi să solicite 
referinţe despre acestea, numai dacă s-a constatat o abatere de la lege.

(3) Personalul împuternicit este obligat să păstreze secretul profesional şi să nu divulge 
unei terţe părţi secretele comerciale sau alte informaţii confidenţiale ori particulare obţinute în 
timpul sau în legătură cu acţiunile de control, dacă nu li se cere să facă aceasta de către o 
autoritate judecătorească sau de către partea inspectată. În cazul în care personalul cu atribuţii 
de control identifică sau suspectează neconformarea cu prevederile actelor normative din 
domeniul protecţiei consumatorilor în vigoare, acesta poate adopta şi/sau dispune măsuri în 
conformitate cu prevederile acestora.

(4) Personalul prevăzut la alin. (1) poate solicita, pe timpul controlului, pentru aducerea la 
îndeplinire în bune condiţii a atribuţiilor de serviciu, după caz, protecţia personală şi sprijinul 
organelor responsabile cu ordinea şi liniştea publică care au obligaţia de a le sprijini în acest sens.

(5) Documentele care conţin date cu caracter personal, sesizările şi reclamaţiile petenţilor, 
precum şi documentele de constatare şi sancţionare contravenţională nu pot avea caracter 
public, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege sau a cazurilor în care părţile ale căror 
date sunt identificate sau identificabile consimt, în scris, acest fapt.

Art. 86. (1) În vederea punerii la dispoziţia operatorilor economici şi a consumatorilor a 
unui instrument neutru de informare, ca rezultat al studiilor de piaţă şi sondajelor de opinie, al 
strategiilor de distribuţie, al practicilor comerciale, se va înfi inţa Institutul Naţional al Consumului, 
în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Consumului se stabilesc prin hotărâre 
a Guvernului.

(3) Institutul Naţional al Consumului este organizat ca instituţie publică de interes naţional, 
cu personalitate juridică, sub forma unui centru de cercetare, informare şi studii în domeniul 
consumului, ale cărui venituri sunt acordate din surse bugetare şi extrabugetare, în condiţiile legii.

(4) Activităţile Institutului Naţional al Consumului se realizează cu sprijinul reprezentanţilor 
administraţiei publice centrale, ai societăţii civile, ai personalităţilor în domeniu, ai organizaţiilor 
patronale şi ai organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor.

(5) Institutul Naţional al Consumului sprijină organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor 
în activitatea de informare şi educare a consumatorilor.

Art. 87. Autoritatea cu atribuţii de protecţie a consumatorilor, în toate cazurile în care 
constată nerespectarea actelor normative în domeniul protecţiei consumatorilor, este împuternicită 
să aplice sancţiuni contravenţionale principale, complementare, să dispună măsuri complementare 
şi să sesizeze organele de cercetare penală în cazul în care faptele constatate pot constitui 
infracţiuni.

Art. 88. (1) Reglementările legale în vigoare privind protecţia consumatorului care nu sunt 
cuprinse în prezenta lege se vor prelua ca anexe ale acesteia.

(2) În termen de 18 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Guvernul va prezenta Parlamentului, spre adoptare, proiectul de lege cu privire la 
anexele prevăzute la alin. (1).

Art. 89. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 86-89
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Anexă

Defi niţii

În sensul legislaţiei privind protecţia consumatorilor, termenii şi expresiile de mai jos se 
definesc astfel:

1. operator economic – persoana fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activităţii sale 
profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părţi 
din acestea sau prestează servicii;

2. aliment nepreambalat – aliment vrac care nu este supus operaţiunii de preambalare şi 
care, pentru vânzare, este măsurat sau cântărit în prezenţa consumatorului;

3. autoritate cu atribuţii de protecţia consumatorilor – autoritatea administraţiei publice 
centrale şi serviciile sale de concentrate abilitate să constate şi să aplice sancţiuni pentru 
nerespectarea dispoziţiilor privind protecţia consumatorilor;

4. calitate – ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi 
conferă aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei acestuia, necesităţile explicite sau 
implicite;

5. centru comercial – structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară 
activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, 
ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate;

6. clauză abuzivă – clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi 
care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul 
consumatorilor şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile 
şi obligaţiile părţilor;

7. comerciant – persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activitatea de 
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

8. comerţ ambulant – activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un 
loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

9. comerţ cu amănuntul/de detail – activitatea desfăşurată de operatorii economici care 
vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

10. comerţ cu ridicata/de gros – activitatea desfăşurată de operatorii economici care cumpără 
produse în cantităţi mari, în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi 
sau utilizatori profesionali şi colectivi;

11. comerţ de gros cash and carry/formă de comerţ cu autoservire, pe bază de legitimaţie 
de acces – activitatea desfăşurată de operatorii economici care vând mărfuri prin sistemul de 
autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate 
conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, 
precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile;

12. comerţ în zone publice – activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, 
desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, 
gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice;

13. consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, 
care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, 
artizanale ori liberale;

14. contract încheiat cu consumatorii – contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, 
inclusiv certificatele de garanţie, bonurile de comandă, facturile, borderourile sau bonurile de 
livrare, biletele, tichetele care conţin stipulări sau referiri la condiţii generale prestabilite;

15. data durabilităţii minimale – data stabilită de producător, până la care un produs alimentar 
îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele 
pentru care se stabileşte data durabilităţii minimale nu trebuie să fie periculoase nici după 
această dată;
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16. declaraţie de conformitate – declaraţia făcută de către un producător sau un prestator, 
prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu 
este conform cu un document tehnic normativ;

17. distribuitor – operatorul economic din lanţul de distribuţie, a cărui activitate profesională 
nu afectează caracteristicile produsului;

18. durata medie de utilizare – intervalul de timp, stabilit în documentele tehnice normative 
sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia produsele de folosinţă 
îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile 
de transport, manipulare, depozitare şi exploatare;

19. etichetă – orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conţine 
elemente de identificare a produsului şi care însoţeşte produsul sau este aderent la ambalajul 
acestuia;

20. exerciţiu comercial – una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu 
amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate 
de un comerciant;

21. garanţie – orice angajament asumat de vânzător sau producător faţă de consumator, 
fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de 
reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde 
condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

22. ingredient alimentar– orice substanţă, inclusiv aditivii, utilizată la producerea sau la 
prepararea unui aliment şi care va fi conţinută şi de produsul finit ca atare sau într-o formă 
modificată;

23. lot – un ansamblu de unităţi de vânzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat 
în condiţii practic identice;

24. pachet de servicii turistice – combinaţia prestabilită a cel puţin două dintre următoarele 
trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptă a acestora să depăşească 24 de ore sau 
să cuprindă o înnoptare, şi anume, transport, cazare şi alte servicii, fără legătură cu transportul 
sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezintă o parte semnificativă a 
pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea;

25. pagubă – prejudiciul creat consumatorilor prin utilizarea unui produs periculos sau a 
unui produs cu defecte, precum şi cel creat de servicii necorespunzătoare furnizate de 
prestator. Prejudiciul poate fi material, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum 
şi pierderea vieţii;

26. practici comerciale abuzive – metode de vânzare restrictive sau condiţionate care 
afectează interesele consumatorilor;

27. prestator – operatorul economic care furnizează servicii;
28. producător:
a) operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;
b) operatorul economic care fabrică materie primă;
c) operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe 

produs;
d) operatorul economic care recondiţionează produsul;
e) operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifică caracteristicile 

produsului;
f) reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu are sediul în 

România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;
g) operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni 

de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică derulării afacerilor 
sale;

h) distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă 
producătorul este menţionat;
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i) distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu 
informează persoana prejudiciată în termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identităţii 
importatorului;

29. produs – bun material a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală 
ori colectivă; sunt considerate produse energia electrică, energia termică, apa şi gazele livrate 
pentru consumul individual;

30. produs cu defecte – produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibilă şi data 
achiziţionării nu oferă siguranţă consumatorilor, producând pagube acestora;

31. produs de folosinţă îndelungată – produsul relativ complex, constituit din piese şi 
subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare şi 
asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere;

32. produs contrafăcut – orice bun, inclusiv ambalajul acestuia, la care se constată utilizarea 
fără autorizare a unei mărci care este identică cu o marcă legal înregistrată, sau produsul care 
nu poate fi diferenţiat în aspectele sale esenţiale de un produs de marcă, prin care se încalcă 
drepturile prevăzute de lege ale deţinătorului legal al mărcii respective;

33. produs falsificat – produs la care se constată alterarea sub orice formă a elementelor 
de identificare a unei mărci, denumiri, sigle ori desen industrial legal înregistrate, de natură a 
induce în eroare asupra provenienţei sale, la produse care nu au fost fabricate de deţinătorul 
legal al mărcii ori împuternicit al acestuia, sau la care s-a constatat utilizarea mărcii legal 
înregistrate fără a exista acordul titularului;

34. produs folosit – produs folosit de un alt consumator, reparat şi testat, corespunzător 
din punct de vedere tehnic şi funcţional unui produs similar nou sau recondiţionat, şi care este 
un produs sigur;

35. produs periculos  – produsul care nu poate fi definit ca produs sigur;
36. produs recondiţionat – produs nou cu ambalaj deteriorat, aspect fizic exterior 

necorespunzător, mici defecte de fabricaţie, dar care este adus la parametrii tehnici de funcţionare 
iniţiali daţi de producător prin remediere;

37. produs sigur – produsul care, folosit în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă 
riscuri sau care prezintă riscuri minime, ţinând seama de întrebuinţarea acestuia; riscul se 
consideră acceptabil şi compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea 
consumatorilor, în funcţie de următoarele aspecte:

a) caracteristicile produsului, ale ambalării şi ale instrucţiunilor de montaj şi întreţinere;
b) efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit;
c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte 

indicaţii şi informaţii furnizate de producător;
d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului;
38. punere pe piaţă – acţiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau 

gratuit, un produs sau un serviciu în vederea distribuirii sau utilizării;
39. recondiţionare – repararea unui produs nou anterior punerii pe piaţă, pentru a corespunde 

condiţiilor enunţate în declaraţiile de garanţie sau în publicitatea aferentă, la specificaţiile 
prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare pentru un produs nou şi nereparat;

40. reparare – aducerea produsului care nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile 
de garanţie sau în publicitatea aferentă la specificaţiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, 
alte documente, ori în alte dispoziţii legale;

41. serviciu – activitatea, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul 
satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;

42. serviciu de alimentaţie publică – activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire 
a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/
locul de muncă al consumatorilor;

43. serviciu financiar – unele servicii de natură bancară, credite, asigurări, pensii private, 
investiţii sau plăţi;
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44. serviciu de piaţă – orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe 
piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată 
în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;

45. structura de vânzare – spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale;
46. structura de vânzare cu suprafaţă mare – structura de vânzare având o suprafaţă de 

vânzare mai mare de 1.000 m2;
47. structura de vânzare cu suprafaţa medie – structura de vânzare având o suprafaţă de 

vânzare cuprinsă între 400-1.000 m2 inclusiv;
48. structura de vânzare cu suprafaţă mică – structura de vânzare având o suprafaţă de 

vânzare de până la 400 m2 inclusiv;
49. suprafaţa de vânzare – suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea 

produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului 
angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării 
şi păstrării mărfurilor;

50. suprafaţa de vânzare a unui centru comercial – suma suprafeţelor de vânzare cu 
amănuntul de produse şi servicii de piaţă şi de alimentaţie publică cuprinse în aceasta;

51. termen de garanţie – limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau 
serviciului, până la care producătorul sau prestatorul îşi asumă responsabilitatea remedierii 
sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt 
imputabile consumatorilor;

52. termen de valabilitate – limita de timp, stabilită de producător, până la care un produs 
perisabil sau un produs care în scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sănătatea 
consumatorilor îşi păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate condiţiile de 
transport, manipulare, depozitare şi păstrare; pentru produsele alimentare acesta reprezintă 
data limită de consum;

53. vânzător – distribuitorul care oferă produsul consumatorilor;
54. viciu ascuns – deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care 

nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite 
de verificare.
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2. O.G. nr. 21/1992 
privind protecţia consumatorilor

republicată în 
M. Of. nr. 208 din 28 martie 2007

cu modificările şi completările aduse prin: 
Legea nr. 363/2007 combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 

armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor (M. Of. nr. 899 
din 28 decembrie 2007);

O.U.G. nr. 174/2008 pentru modifi carea şi completarea unor acte normative privind protecţia 
consumatorilor (M. Of. nr. 795 din 27 noiembrie 2008);

O.U.G. nr. 71/2011 pentru modifi carea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor 
referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar (M. Of. nr. 637 din 6 
septembrie 2011), aprobată prin Legea nr. 17/2012 (M. Of. nr. 20 din 10 ianuarie 2012);

O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, 
precum şi pentru modifi carea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 427 din 11 iunie 2014), 
aprobată prin Legea nr. 157/2015 (M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015);

O.G. nr. 37/2015 pentru modifi carea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor[1] 
(M. Of. nr. 654 din 28 august 2015).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1)[2] Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetăţenii în calitatea lor 
de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării 
lor complete despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora 
la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică la comercializarea produselor noi, folosite 
sau recondiţionate şi a serviciilor destinate consumatorilor, cu excepţia produselor care se 
comercializează ca antichităţi şi a produselor necesar fi reparate sau recondiţionate pentru a 
fi utilizate, cu condiţia ca operatorul economic să informeze cumpă  rătorul despre aceasta.

Art. 2. În sensul prezentei ordonanţe, se înţelege prin:
1. calitate – ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi 

conferă aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei acestuia, necesităţile explicite sau 
implicite;

2.[3] consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, 
care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, 
artizanale ori liberal e;

3. operator economic – persoană fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activităţii sale 
profesionale fabrică, importă, transportă sau comercializează produse ori părţi din acestea sau 
prestează servicii;

4. producător:
a) operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;
b) operatorul economic care fabrică materie primă;

[1] Potrivit art. III din O.G. nr. 37/2015, ordonanţa a intrat în vigoare la 10 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 [2] Alin. (1) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 174/2008.
[3] Pct. 2 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 1 din Legea nr. 363/2007.
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c) operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv  pe 
produs;

d) operatorul economic care recondiţionează produsul;
e) operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifică caracteristicile 

produsului;
f) reprezentantul înregistrat în Români  a al unui operator economic care nu are sediul în 

România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;
g) operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni 

de vânzare, înc hiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică derulării afacerii;
h) distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă 

producătorul este menţionat;
i) distribuitorul produsului, în cazul în c are importatorul nu poate fi identificat, dacă nu 

informează persoana prejudiciată în te rmen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra ident ităţii 
importatorului;

5. distribuitor – operatorul economic din lanţul de distribuţie;
6. vânzăto r – distribuitorul care oferă produsul consumatorului;
7. prestator – operatorul economic care furnizează servicii;
8.[1] abrogat;
9. produs sigur – produsul care, folosit în con diţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri 

sau care prezintă riscuri minime, ţinând seama de întrebuinţarea acestuia; riscul se consideră 
acceptabil şi compat ibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor, 
în funcţie de următoarele aspecte:

a) caracteristicile produsului, ale ambalării şi ale instrucţiunilor de montaj şi întreţiner e;
b) efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit;
c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, inst rucţiunile de folosire şi orice alte 

indicaţii şi informaţii furnizate de producător;
d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului;
10. produs periculos – produsul care nu poate fi definit ca pr odus sigur;
11. produs cu defecte – produsul la care modul de prezent are, utilizarea previzibilă şi data 

achiziţionării nu oferă siguranţă c onsumatorului, producând pagube acestuia;
12. pagubă – prejudiciul creat consumatorului prin utilizarea unui produs periculos sau a 

unui produs cu defecte, precum şi cel creat de servicii necorespunzătoare furnizate de 
prestator. Prejudiciul poate fi material, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum 
şi pierderea vieţii. În cazul utilizării unui produs cu defecte, se consideră pagubă deteriorarea 
sau  distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să 
fie în m od normal destinat folosinţei sau consumului privat şi să fi fost folosit de p ersoana 
prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea pagubei să nu fie mai mică de 200 lei;

13. produs de folosinţă îndelungată – prod usul relativ complex, constituit din piese şi 
subansambluri, proiectat şi  construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare şi 
asupra  căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere;

14. serviciu – activitatea, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul 
satisfacerii unor necesităţi ale  consumatorilor;

15.[2] declaraţie de conformitate – declaraţia făcută de către un producător, prin care acesta 
informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs respectă cerinţele prevăzute 
de legislaţia aplicabilă în domeniu;

16. clauză abuzivă – o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul 
şi care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul 
consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile 
şi obligaţiile părţilor;

[1] Pct. 8 al art. 2 a fost abrogat prin art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2014.
[2] Pct. 15 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 37/2015.
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17. termen de garanţie – limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau 
serviciului, până la care producătorul sau prestatorul îşi asumă r esponsabilitatea remedierii 
sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt 
imputabile consumatorului;

18.[1] termen de valabilitate/data de minimă durabilitate pentru produsele nealimentare – limita 
de timp/data stabilită d e producător până la care un produs îşi păstrează caracteristicile specifice 
iniţiale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, d epozitare şi păstrare;

181.[2] data-limită de consum pentru produsele alimentare – limita de timp/data stabilită de 
producător până la care produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat 
de perisabilitate şi sunt susceptibi le ca după un timp scurt să prezinte un pericol imediat pentru 
sănătatea consumatorilor îşi păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate 
condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi păstrare;

19. data durabilităţii minimale – data stabilită de producător până la care un produs alimentar 
îşi păstrează caracteris ticile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele 
pentru care se stabileşte data durabilităţii minimale nu trebuie să fie periculoase nici după 
această dată;

20. durata medie de utilizare – intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative 
sau declarat de către producător ori convenit între părţi,   în cadrul căruia produsele de folosinţă 
îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile 
de transport, manipulare, depozitare şi exploatare;

21. viciu ascuns – deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care 
nu a fost cunoscută şi ni ci nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite 
de verificare;

22.[3] abrogat;
  23.[4] punere pe piaţă – acţiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau 

gratuit, un produs sau un serviciu în vederea distribuirii sau utilizării;
24.[5] cost ul total al creditului pentru consumator – toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, 

taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul 
de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru 
serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse, 
de asemenea, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi 
condiţiilor prezentate este condiţionată de înc heierea unui contract de servicii;

25. va loarea totală plătibilă de c onsumator – su ma dintre valoar ea totală a creditului şi 
costul total al creditului pentru consumator;

26. valoarea totală a creditului – plafonul s au sumele totale puse la dispoziţie în baza unui 
contract de credit;

27. imobil – construcţia şi/sau terenul pe care se a flă sau urmează să se ridice o construcţie, 
care fac obiectul unui contract de vânzare-cumpărare;

28. intermediere imobiliară – activitate de mijlocire a tranzacţii lor de vânzare-cumpărare 
sau de închiriere a imobilelor;

29. servicii imobiliare – una sau mai multe dintre următoarele activităţi:
– promovarea în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii de imobile;
– consultanţă în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii de imobile;
– intermedierea imobiliară;
– administrarea imobilelor;

 [1] Pct. 18 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 2 din O.U.G. nr. 174/2008.
[2] Pct. 181 al art. 2 a fost introdus prin art. II pct. 3. din O.U.G. nr. 174/2008.
[3] Pct. 22 al art. 2 a fost abrogat prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 37/2015.
[4] Pct. 23 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 1 din Legea nr. 363/2007.
[5] Pct. 24-30 ale art. 2 au fost introduse prin art. II pct. 4. din O.U.G. nr. 174/2008.
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30. agenţie imobiliară – operator economic, furnizor de servicii imobiliare, care acţionează 
în numele ş i în interesul unor terţi.

Art. 3. Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:
a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sa u de a li se presta un 

serviciu care ar putea s ă le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze 
drepturile şi interesele legitime;

b) de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor 
şi serviciilor, astfel încât d ecizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât 
mai bine nevoilor lor,  precum  şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;

c) de a avea acces l a pieţe care le asigură o gamă variată de produs e şi servicii de calitate;
d) de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de c alitatea necorespunzătoare a produselor 

şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de le ge;
e)[1] de a se organiza în asociaţii  de consumatori, în scopul apărării intereselor lor.

Capitolul II. Protecţia vieţii, 
sănătăţii şi securităţii consumatorilor

A  rt. 4. (1) Se interzice comercializarea de produ se sau prestarea de servicii care, utilizate 
în condiţii  normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea  consumatorilor. 

(2) Se interzic producerea, importul ş i comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.

Art. 5.[2] (1) Produsele se comerc ializează numai în cadrul termenului de valabilitate /datei 
de minimă durabilitate pentru produsele nealimentare sau al datei-limit ă de consum pentru 
produsele a  limentare/datei durabilităţii minimale stabilite de producător.

(2) Se interzice modificarea termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate sau a 
datei-limită de consum/datei durabilităţii minimale înscr ise pe produs, pe etichetă, pe ambalaj 
sau, d upă caz, în documentele îns oţitoare.

Art. 6. (1) Guvernul, prin organismele s  ale specializate, stabileşte norme şi reglementări 
specifi ce sau le îmbunătăţeşte pe cele existente, câ nd se impune protecţia vieţii, sănătăţii sau 
securităţii consumatorilor, în următoarele cazuri:

a) fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, 
depozitarea, pregătirea pentru vânzare şi vânzarea produselor;

b) furnizarea şi utilizarea produselor, precum şi prestarea serviciilor.
( 2) Normele şi reglementările se referă la grupe de produse şi servicii care, anual, sunt 

nominalizate şi actualizate de către Guvern, dacă acest lucru se i mpune.

Art. 7. Operatorii economici sunt obligaţi:
a) producătorii:
–[3] abro gată;
– să pună pe piaţă numai produse sigure şi, dacă actele normative în vigoare prevăd, 

acestea să fie testate şi/sau certificate;
– să pună pe piaţă numai produse care respectă  condiţiile prescrise sau declarate;
–[4] să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piaţă şi/sau de la consumatori produsele 

la care organele abilitate ori specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea caracteristicilor 

[1] Lit. e) de la art. 3 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. XI pct. 2 din Legea 
nr. 363/2007.

[2] Art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 5. din O.U.G. nr. 174/2008.
[3] Prima liniuţă de la lit. a) a art. 7 a fost abrogată prin art. XI pct. 3 din Legea nr. 363/2007.
[4] A 4-a liniuţă de la lit. a) a art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 6 

din O.U.G. nr. 174/2008.
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prescrise, declarate sau ca re ar putea afecta viaţa, sănătatea, securitatea ori interesul economic 
al consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care se pot elimina 
neconformităţile respective;

– să asigure, atât pe durata de fabricaţie, cât şi după scoaterea din programul de fabricaţie, 
pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării 
ultimelor produse, direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar 
produselor de folosinţă îndelungată;

–[1] să folosească în activitatea de producţie şi depozitare spaţii corespunzătoare;
b) distribuitorii:
– să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respectă condiţiile 

prescrise sau declarate;
– să nu comercializeze produse despre care deţin informaţii sau consideră că pot fi 

periculoase;
– să anunţe, imediat, autorităţile publice competente, precum şi producătorul despre existenţa 

pe piaţă a oricărui produs de care au cunoştinţă că este periculos;
– să retragă de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat 

că nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dacă aceasta constituie singurul 
mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective;

– să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului, manipulării, 
depozitării şi desfacerii produselor;

c) prestatorii de servicii:
– să folosească, în cadrul serviciilor prestate, numai produse şi proceduri sigure şi, după 

caz, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate şi/sau certificate, şi să 
anunţe imediat existenţa pe piaţă a oricărui produs despre care au cunoştinţă că este 
periculos;

– să presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor 
ori interesele economice ale acestora;

– să respecte condiţiile prescrise sau declarate, precum şi clauzele prevăzute în contracte;
–[2] să asigure, la prestarea serviciilor nealimentare, condiţii igienice, condiţiile stabilite de 

producător, de actele normative în vigoare, precum şi cele specifice desfăşurării activităţii;
–[3] abrogată.

Capitolul III. Protecţia intereselor economice ale consumatorilor

Art. 8. Guvernul adoptă reglementări specifice în scopul prevenirii şi combaterii practicilor 
ce dăunează intereselor economice ale consumatorilor.

Art. 9.[4] Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii 
care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate şi să se comporte în mod corect în 
relaţiile cu consumatorii.

Art. 91.[5] (1) În cazul serviciilor fi nanciare, consumatorul are dreptul de a fi  informat în mod 
corect, încă din faza  precontractuală, asupra tuturor condiţiilor contractuale.

(2) La solicitarea unei oferte de credit, furnizorul de servicii financiare are obligaţia de a 
oferi gratuit consumat orului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare ori alt 

[1] A 6-a liniuţă de la lit. a) a art. 7 a fost introdusă prin art. II pct. 7 din O.U.G. nr. 174/2008.
[2] A 4-a liniuţă de la lit. c) a art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 8 

din O.U.G. nr. 174/2008.
[3] A 5-a liniuţă de la lit. c) a art. 7 a fost abrogată prin art. XI pct. 5 din Legea nr. 363/2007.
[4] Art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 37/2015.
[5] Art. 91-911 au fost introduse prin art. II pct. 9 din O.U.G. nr. 174/2008.

Art. 8-91



I. Acte normative cu caracter general • 22

document care să menţioneze costurile totale ce vor fi suportate de consumator şi un exemplar 
al proiectului contractului de c redit.

Art. 92. (1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit care indică o rată 
a dobânzii sau orice alte cifre referitoare la costul creditului pentr u consumator va cuprinde 
următoarele informaţii standard, prin intermediul unui exemplu reprezentativ:

a) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice 
costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;

b) valoarea totală a creditului;
c) dobânda anuală efectivă, conform prevederilor legale specifice;
d) durata contractului de credit;
e) valoarea totală plătibilă de consumator.
(2) În orice formă de publicitate, informaţiile referitoare la costuri vor fi scrise vizibil şi uşor 

de citit, în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime .
(3) În cazurile în care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat să încheie un 

contract de asigurare, se va menţiona acest lucru în publicitate.

Art. 93. În  cadrul contractelor încheiate cu c onsumatorii, furnizorii de servicii fi nanciare sunt 
obligaţi să respect e următoarele reguli:

a) contracte le vor fi redactate în scris, vizibil şi uşor de  citit, cu o mărime a fontului utilizat 
de minimum 10, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel puţin două exemplare, fiind remis 
câte un exemplar original fiecărei părţi. Culoare a de fond a hârtiei pe care este redactat contractul 
trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;

b) dobânzile, precum şi toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte 
costuri aferente acordării şi  derulării contractului, respectiv aferente unor servicii în privinţa 
cărora consu matorul nu dispune de libertate de alegere vor fi menţionate în contract, fără a se 
face trimiteri la condiţii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife 
şi comisioane sau orice alt înscris;

c) în situaţiile în care există drept de rambursare anticipată, comisionul de rambursare 
anticipată a creditului se determină în strânsă legăt ură cu pierderile creditorului aferente 
rambursării anticipate şi nu trebuie să constituie un obstacol disproporţionat în exercitarea 
dreptului consumatorului de a rambursa anticipat creditul;

d) în contractul de credit/depozit se vor menţiona şi costurile de administrare, de retragere 
numerar şi/sau de depunere numerar aferente contului curent, care cad în sarcina consumatorului, 
dacă furnizorul de servicii financiare percepe astfel de comi sioane. Costurilor aferente contului 
curent menţionate mai sus nu le sunt aplicabile prevederile lit. e);

e) fără a prejudicia prevederile privind modificarea dobânzii, pe parcursul derulării contrac-
tului:

1. se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricăror 
altor costuri menţionate în contract;

2. se interzice intro ducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare 
sau orice alte costuri care nu au fost menţionate în contract;

f) în contract se va menţiona tipul de dobândă, variabilă şi/sau fixă, iar dacă dobânda este 
fixă numai pentru o anumită perioadă, aceasta va fi precizată cu exactitate;

g) în contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:
1. variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa furnizorului de servi cii 

financiare, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în contract, sau 
la modificările legislati ve care impun acest lucru;

2. dobânda poate varia în funcţie de dobânda de referinţă a furnizorului de servicii financiare, 
cu condiţia ca aceasta să fie un ică pentru toate produsele financiare destinate persoanelor 
fizice ale operatorului economic respectiv şi să nu fie majorată peste un anumit nivel, stabilit 
prin contract;
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3. formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în mod expres în 
contract, cu preciz area periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, 
atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;

h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare 
să modifice unilateral  clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de 
consumator;

i) orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la 
costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea acesteia în 
vigoare. Consumatorul are la dispoziţie un t ermen de 15 zile de la primirea notificării pentru a 
comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui 
răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare 
tacită;

j) pentru orice modificare a niv elului costurilor creditului, conform condiţiilor contractuale, 
furnizorul de servicii financiare este obligat să notifice consumatorul, în funcţie de opţiunea 
scrisă a acestuia, exprimată în contract, pri n una sau mai multe metode: scrisoare recomandată, 
e-mail, sms, şi va pune la dispoziţia acestuia un nou grafic de rambursare;

k) furnizorul de servicii financiare va lua toate măsurile necesare pentru a efectua repararea 
în termen de maximum 15 zile a eventualelor prejudicii cauzate consumatorului prin nerespectarea 
obligaţiilor asumate prin contract şi va face dovada demersurilor întreprinse în acest sens;

l) contractul de credit va conţine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul să  fie 
atenţionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare şi/sau la alte 
structuri asemănătoare existente, în cazul în care acesta întârzie cu achitarea ratelor scadente, 
dacă există această obligaţie de raportare;

m) la încetarea contractului, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere sau denunţare 
unilaterală din partea consumatorului, furnizorul  de servicii financiare va oferi gratuit consumatorului 
un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi. Totodată, se 
vor închide şi conturile aferente serviciului financiar de bază furnizat, fără a fi necesară depunerea 
unei alte cereri de către consumator  şi fără plata unor costuri suplimentare. Contul nu va fi 
închis în situaţia în care acesta este poprit sau indisponibilizat, conform legii, pentru îndeplinirea 
de către consumator a unor obligaţii asumate faţă de furnizorul de servicii financiare însuşi sau 
faţă de terţi.

Art. 94. În cazul serviciilor de intermediere imobiliară, consumator ul va fi  informat în scris, 
corect, complet şi precis, încă din faza precontractuală, cu privire la:

a) preţurile practicate în piaţă pentru tipul de imobil ce urmează a face obiectul intermedierii 
imobiliare, conform informaţiilor existente în baza de date a agenţiei imobiliare;

b) deficienţe şi alte inconveniente cunoscute de agenţia imobiliară sau pe care în mod 
rezonabil putea să le cunoască, incluzând surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, pericol 
de inundaţii sau surpări, organizarea în apropiere a unor manifestări populare periodice, istoricul 
terenului sau al clădirii, posibile dezavantaje ale vecinătăţilor;

c) nivelul comisionului practicat de agenţia imobiliară;
d) situaţia juridică a imobilului;
e) nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumator, pentru obţinerea 

documentelor şi întocmirea actelor necesare încheierii contractului.

Art. 95. Contractul de intermediere im obiliară va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) datele de identificare a părţilor;
b) obiectul contractului/natura serviciului prestat;
c) preţul solicitat de proprietar/pe care este  dispus să îl plătească cumpărătorul;
d) termenul de valabilitate al contractului;
e) condiţiile în care contractul poate fi denunţat unilateral;
f) condiţiile în care contractul poate fi reziliat;
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g) nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agenţiei imobiliare pentru contractul 
ce urmează să se încheie;

h) clauza de exclusivitate, în cazul în care acea sta a fost acceptată de părţi;
i) precizarea situaţiilor în  care consumatorul datorează comision  agenţiei imobiliare;
j) drepturile şi obligaţiile părţilor;
k) situaţiile de forţă majoră;
l) data încheierii contractului.

Art. 96. Contractele de intermediere imobiliară în care c onsumatorul are calitatea de potenţial 
cumpărător vor conţine, în plus faţă de cele pr evăzute la art. 94, următoarele elemente :

1. caracteristicile generale ale imobilului, care p ot influenţa decizia de cumpărare, incluzând 
nivelul de finisare, dimensiuni, vechime şi pozi ţionarea faţă de punctele cardinale;

2. tarif ele pentru serviciile prestate.

Art. 97. O tranzacţie imobiliară s e consideră încheiată în momentul în care vânzătorul ş i 
cumpărătorul au semnat actul de vânzare-cumpărare.

Art. 98. Contractul de intermediere imobiliară sau alte eventuale contra cte accesorii încheiate 
între consumator şi agenţia imobiliară nu pot conţine clauze p enale care să oblige consumatorul 
care nu îşi îndeplineşte angajamentele contractuale la pla ta unei sume mai mari decât onorariul 
pe ca re l-ar fi  plătit în cazul încheieri i tranzacţiei.

Art. 99. Agenţia imobiliară  nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului 
în oricare dintre următoarele situaţii:

a) când între consumator şi agenţia imobiliară nu este încheiat un contract de interme diere;
b) când contractul de vânzare-cumpărare/închiriere nu s-a încheiat;
c) când contractul nu are stipulată clauza de exclusivitate, iar tranzacţia s-a realizat fără 

participarea agenţie i imobiliare.

Art. 910. Nu se permite plata în av ans a comisionului, parţială sau totală, decât cu acordul 
scris al consumatorului şi cu precizarea situaţiilor în care agenţia imobiliară este obligată să 
îna poieze consumatorului sumele primite în avans.

Art. 911. În baza contractului de intermediere imobiliară dintre agenţia imobiliară şi cumpărător, 
agenţia trebuie să asigure vizionarea imobilelor ce corespund preferinţelor consumatorului, 
înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 10. Drepturile consumatorilor, la încheierea contractelor, sunt: 
a)[1] libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii, fără a li se impune în 

contracte clauze abuzive sau c are pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte în 
vânzare, de natură a influenţa opţi unea acestora;

b) de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauze lor contractuale, indicarea exactă 
a preţurilor şi tarifelor şi, după caz, a condiţiilor de garanţie;

c) de a fi exoneraţi de plata produselor şi  serviciilor care nu au fost solicitate, precum şi de 
achitarea preţurilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi penalităţilor care nu au fost 
stipulate iniţial în contracte sau în alte documente aferente contractelor;

d) de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund 
clauzelor contractuale;

e) de a li se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de utilizare 
a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către  producător ori 
convenită de părţi;

[1] Lit. a)-c), f) şi h) de la art. 10 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 10 
din O.U.G. nr. 174/2008.
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f) de a plăti, pentru produ  sele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, 
în prealabil; majorarea preţului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobânzilor, penalităţilor şi a 
altor eventuale costuri stabilite iniţial este posibilă numai cu acordul scris al c  onsumatorului;

g)[1] de a sesiza asociaţiile de consumatori şi organele administraţiei publice asupra încălcării 
drepturilor şi intereselor lor legitime, în calitate de consum  atori, şi de a face propuneri referitoare 
la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;

h) de a fi notificaţi în scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale 
referitoare la valoarea dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor sau oricăror altor costur i, cu cel 
puţin 30 de zile înainte de aplicarea noilor valori;

i)[2] de a fi notificaţi cu 30 de zile înainte de data la c are contractul se prelungeşte în mod 
automat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată, în vederea formulării în 
scris de către consumator a unei opţiuni de prelungire a valabilităţii acestuia.

Art. 11. (1) Pro  dusele şi serviciile oferite consumatorilor se măsoară cu mijloace de măsurare 
şi control adecvate, verifi cate metrologic, potrivit reglementărilor legale.

(2) Indicaţiile mijloacelor de măsurare trebuie să fie lizibile şi la vederea cumpărătorului.

Art. 12.[3] (1) Consumatorii au dreptul de a pretinde vânză  torilor sau prestatorilor de servicii 
remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri 
pentru pierderile suferite ca urmare a defi cienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie 
sau de valabilitate. După expirarea aces  tui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau 
înlocuirea produselor/serviciilor care nu pot fi  folosite potrivit scopului pentru care au fost 
realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora.

(2) Vânzătorul sau pr estatorul de servicii suportă toate cheltuielile legate de aceste deficienţe, 
situaţie care nu îl exonerează de răspundere pe producător în relaţia cu acesta.

Art. 13.[4]   (1) Remedierea defi cienţelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea produselor 
care nu corespund în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate şi care nu sunt imputabile 
consumatorului se face în termen de maximum 15 zile din momentu  l când operatorul economic 
a luat la cunoştinţă de defi cienţele respective.

(2) În cazul  unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alin. (1) curge de la data finalizării 
expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.

Art. 14.[5] În cazul produselor şi serviciilor alimentare, al produselor nealimentare pentru 
care producătorul stabileşte termen de valabilitate/data de minimă durabilitate, care pot afecta 
viaţa sau sănătatea consumatorilor ori care prezintă abateri de la caracteristicile prescrise sau 
declarate, vânzătorul/prestatorul de servicii este obligat, la cererea consumatorului, să le 
înlocuiască de îndată, să le refacă sau să restituie contravaloarea acestora.

Art. 15.[6] (1) Refacerea serviciului sau, în cazul î  n care acest lucru nu este posibil, restituirea 
contravalorii serviciului prestat se face imediat după constatarea neîncadrării acestuia în 
condiţiile prescrise sau declarate de   prestatorul de servicii, dacă această situaţie nu este 
imputabilă consumatorului.

(2) Restituirea contravalorii serviciului se face la val oarea stabilită în contract.

[1]  Lit. g) de la art. 10 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. XI pct. 6 din Legea 
nr. 363/2007.

[2] Lit. i) de la art. 10 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 11 din 
O.U.G. nr. 174/2008.

[3] Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 12 din O.U.G. nr. 174/2008.
[4] Art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 13 din O.U.G. nr. 174/2008.
[5] Art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 14 din O.U.G. nr. 174/2008.
[6] Art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 15 din O.U.G. nr. 174/2008.
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(3) Operatorul economic are aceleaşi obligaţii pentru servi ciul refăcut ca şi pentru serviciul 
prestat iniţial.

(4) Persoanele împuternicite conform art. 54 să constate contrav enţiile şi să aplice sancţiunile 
prevăzute de prezenta ordonanţă vor stabili odată cu sancţiunea şi măsuri de remediere sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, înlocuirea ori restituirea contravalorii serviciilor, după caz.

Art. 16. (1) Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri, potrivit clauzelor contractual e 
sau dispoziţiilor legale, în cazul remedierii ori al înlocuirii produselor sau serviciilor 
necorespunzătoare.

(2) Soluţionarea solicitării plăţii unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii ori  a 
înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare cerute de consumatori sau de operatorii 
economici este de competenţa instanţei judecătoreşti competente ori a organismului de mediere 
competent.

Art. 17.[1] În cadrul termenului de garanţie, prestatorii de servicii asigură toate operaţiunile 
necesare remedierii defi cienţelor constatate la serviciile prestate sau înlocuirii produselor 
utilizate în cadrul serviciilor respective, inclusiv transportul, manipularea, diagnosticarea, 
expertizarea, demontarea, montarea şi ambalarea acestora.

Capitolul IV. Informarea şi educarea consumatorilor

Art. 18. Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra 
caracteristicilor esenţiale  ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel 
încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între 
produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în 
deplină securitate.

Art. 19.[2] Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în 
mod obligatoriu, prin elemente de identifi care şi caracter  izare ale acestora, care se înscriu în 
mod vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea şi să nu fi e 
inscripţionate în locuri obscure, să nu fi e întrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, 
etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, contract, instrucţiunile de folosire ori altele 
asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în funcţie de natura acestuia.

Art. 20. (1)[3] Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea 
şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate/data de minimă 
dur ab ilitate sau data-limită de consum/data durabilităţii minimale, durata medie de utilizare, 
principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, despre eventualele 
riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, 
despre contraindicaţii.

(2) Producătorii şi importatorii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene au 
obligaţia să îşi precizeze adresa poştală a sediului social în elementele de identificare. Producătorii, 
amb  alatorii sau distribuitorii din state membre ale Uniunii Europene au obligaţia să îşi precizeze 
adresa poştală a sediului social unde pot fi contactaţi.

(3) Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie 
şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea 
tehnică ori de instrucţiunile de  folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de 
producător.

[1] Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 16 din O.U.G. nr. 174/2008.
[2] Art. 19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 17 din O.U.G. nr. 174/2008.
[3] Alin. (1), (2) şi (4) ale art. 20 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 18 

din O.U.G. nr. 174/2008.
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(4) Vânzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul final 
al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă consumatorul, care să 
cuprindă toate costurile, inclusiv ta  xa pe valoarea   adăugată şi toate costurile suplimentare, şi 
să le ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice, după caz, care trebuie să 
însoţească produsul sau serviciul.

(5) Toate informaţiile privitoare la produsele şi serviciile oferite consumatorilor, documentele 
însoţitoare, inclusiv cele referitoare la informaţiile privind securitatea produsului şi instrucţiunile 
de utilizare, precum şi contractele, inclusiv cele preformulate, trebui e să fie scrise în limba română, 
indiferent de ţara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

(6)[1] Fac excepţie de la prevederile alin. (5) biletele de avion sau alte bilete de transport 
internaţional, documentele elaborate în baza unor acorduri internaţionale pe care România 
le-a acceptat şi le-a semnat, precum şi voucherele turistice internaţionale.

(7) Operatorii economici de tra nsport internaţional care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
României sunt obligaţi să ofere în scris consumatorilor, în completare la biletul de transport, 
indiferent de forma de prezentare a acestuia, informaţii în limba română referitoare la: itinerar, 
progra m, durată, distanţă, locul alocat în mijlocul de transport, condiţiile generale de transport, 
precum şi orice alte informaţii utile pentru consumatori, referitoare la serviciul respectiv.

Art. 21. Informaţiile referitoare la serviciile prestate trebuie să cuprindă categoria calitativă 
a serviciului, timpul de realizare, termenul de garanţie, tariful, riscurile previzibile şi, după caz, 
declaraţia de conformitate.

Art. 22. Operatorii economici sunt obligaţi să demonstreze consumatorilor, la cererea 
acestora, cu ocazi a cumpărării, modul de utilizare şi funcţionalitatea produselor ce urmează a 
fi  vândute; la lansarea pe piaţă a produselor, aceştia sunt obligaţi să efectueze demonstraţii 
de utilizare.

Art. 23. Obligaţia de a informa pe consumator potrivit  art. 19, 20, 21 şi 22 nu poate fi  
înlăturată prin invocarea secretului comercial sau profesional.

Art. 24. Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a afi rmaţiilor şi indicaţiilor care nu 
sunt conforme cu parametrii ce caracterizează produsele şi serviciile şi care nu pot fi  probate.

Art. 25. Preţurile  şi tarifele trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor 
de citit.

Art. 26. (1) Comercializarea produselor şi prestarea serviciilor se fac  în locuri şi în spaţii 
autorizate, conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Sunt obligatorii afişarea, în mod vizibil, a denumirii unităţii, a codului unic de înregistrare 
la registrul comerţu lui, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru 
care este autorizată să funcţion eze, precum şi afişarea şi respectarea orarului de funcţionare.

(3) Orarele de funcţionare vor fi stabilite, după caz, în conformitate cu hotărârile  administraţiei 
publice locale.

Capitolul V. Organe ale administraţiei publice 
pentru protecţia consumatorilor

Art. 27. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, subordonat Guvernului, coordonează şi realizează politica 
Guvernului în domeniul pr otecţiei consumatorilor.

 [1] Alin. (6) şi (7) ale art. 20 au fost introduse prin art. II pct. 19 din O.U.G. nr. 174/2008.
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Art. 28. (1) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, precum şi relaţiile dintre aceasta şi alte organisme competente în 
d omeniu se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.

(2) Guvernul va stabili reglementări în domeniul protecţiei consumatorilor pentru organele 
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi, respectiv, pentru unele servicii publice ale 
 ministerelor şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, organizate în judeţe şi în 
municipiul Bucureşti.

(3)[1] Guvernul va stabili, prin hotărâri, reglementări-cadru în domeniul protecţiei consumatorilor.
(4) Taxele care se percep d e către serviciile sau organele administraţiei publice, cu rol în 

domeniul protecţiei consumatorilor, se stabilesc conform legii, iar tarifele pentru încercările 
efectuate în laboratoare proprii, subordonate sau agreate, conform actelor normative în 
vigoare.

Art. 29. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în   baza consultării cu alte 
organisme interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi  cu cele 
neguvernamentale, elaborează reglementari referitoare la modalităţile concrete de colaborare 
şi de sprijinire reciprocă şi le propune spre aprobare Guvernului.

Capitolul VI. Asociaţiile de consumatori[2]

Art. 30.[3] În sensul prezentei ordonanţe, asociaţiile de consumatori sunt considerate 
organi zaţii neguvernamentale, ca pers oane juridice, conform legii, şi care, fără a urmări realizarea 
de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
membrilor lor sau ale consumatorilor, în general.

Art. 31.[4] Asociaţiile de consumatori pot fi  parteneri sociali cu drept de reprezentare în 
consiliile consultative cu rol în domeniul protecţiei consumatorilor, în care organele administraţiei 
publice sunt reprezentate, dacă îndeplinesc condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 32. [5] Asociaţiile de consumatori care apără drepturile şi interesele legitime ale 
consumatorilor, în general, sunt, de drept, parteneri sociali în consiliile consultative prevăzute 
în prezenta ordonanţă, dacă:

a) la nivel naţional,   au cel puţin 3.000 de membri şi filiale în cel puţin 10 judeţe;
b) la nivel judeţean şi local, dacă au desfăşurat o activitate în domeniul protecţiei consumatorilor 

pe o perioadă de cel puţin 3 ani.

Art. 33.[6] Asociaţiile de consumatori care sunt constituite în scopul apărării in tereselor 
numai ale membrilor lor pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare în organismele 
consultative cu rol în domeniul protecţiei consumatorilor şi în care organele administraţiei 
publice sunt repreze ntate, numai dacă au cel puţin 800 de membri.

Art. 34.[7] După constituire, asociaţiile de con sumatori vor solicita luarea lor în evidenţă de 
către organul administraţiei publice pentru protecţia consumatorilor de nivel central sau local, 
după caz.

[1] Alin. (3) al art. 28 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. III din O.U.G. nr. 71/2011.
[2] Titlul cap. VI este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 8 din Legea nr. 363/2007.
[3] Art. 30 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 9 din Legea nr. 363/2007.
[4] Art. 31 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 10 din Legea nr. 363/2007.
[5] Partea introductivă de la art. 32 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. XI pct. 11 

din Legea nr. 363/2007.
[6] Art. 33 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 12 din Legea nr. 363/2007.
[7] Art. 34 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 13 din Legea nr. 363/2007.
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A  rt. 35.[1] Personalul de conducere şi salariaţii organelor de specialitate ale administraţiei 
publice, precum şi ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu atribuţii pe linia protecţiei consumatorilor 
nu au dreptul de a deţine funcţii în organele de conducere ale   asociaţiilor de consumatori.

Art. 36.[2] Asociaţiile de consumatori sunt consultate de către serviciile şi organismele 
administraţiei publice prevăzute la art. 35, potrivit competenţelor, la elaborarea dispoziţiilor   şi 
procedurilor cu caracter general şi a altor lucrări care au ca scop protecţia consumatorilor, cu 
privire la:

a) cunoaşterea cerinţelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea şi cantitatea produselor 
şi serviciilor;

b) formarea unei atitudini corecte a operatorilor economici angajaţi în producerea şi 
comercializarea produselor şi prestarea serviciilor, faţă de calitatea acestora;

c)[3]  prevenirea practicilor comerciale incorecte şi a publicităţii de natură a afecta drepturile 
şi interesele legitime ale consumatorilor.

Art. 37.[4] Asociaţiile de consumatori au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice centrale şi  locale, în 

vederea atingerii obiectivelor lor;
b) de a primi sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
c)[5]  de a informa autorităţile competente cu privire la prezenţa pe piaţă a unor produse 

neconforme sau care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, cu pri  vire 
la clauze abuzive în contracte şi practicile incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii;

d) de a solicita operatorilor economici realizar ea de produse şi servicii în condiţii speciale, 
în vederea satisfacer ii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vârsta a treia;

e) de a fi consultate cu ocazia elaborării actelor normative, standardelor s au specificaţiilor 
care definesc caracteristicile tehnice şi calitat  ive ale produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;

f)[6] abrogată;
g) de a informa opinia publică, prin mass-media, asupra deficienţelor de calitate ale produselor 

şi serviciilor, precum şi asupra consecinţelor vătămătoare ale acestora pentru consumatori;
h) de a introduce acţiuni în justiţie  pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

consumatorilor;
i) de a solicita serviciilor sau organelor administraţiei publice, prevăzute la art. 35, efectuarea 

de analize ş i încercări ale produselor destinate consumatorilor şi de a publica rezultatele;
j)[7] abrogată.

Art. 38.[8] Centrele de consultanţă şi informare ale consumatorilor pot fi  organizate la nivel 
de birouri în struct ura organizato rică a asociaţiilor de consumatori şi desfăşoară activităţi gratuite 
în folosul acestora, constând în informaţii, recomandări şi consultanţă privind problemele legate 
de achiziţionarea unui produs  sau serviciu.

[1] Art. 35 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 14 din Legea nr. 363/2007.
[2] Partea introductivă de la art. 36 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. XI pct. 15 

din Legea nr. 363/2007. 
[3] Lit. c) de la art. 36 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 20 din 

O.U.G. nr. 174/2008.
[4] Partea introductivă a art. 37 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. XI pct. 16 din 

Legea nr. 363/2007.
 [5] Lit. c) de la art. 37 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. XI pct. 16 din Legea 

nr. 363/2007.
[6] Lit. f) de la art. 37 a fost abrogată prin art. XI pct. 17 din Legea nr. 363/2007.
[7] Lit. j) de la art. 37 a fost abrogată prin art. XI pct. 17 din Legea nr. 363/2007.
[8] Art. 38 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 18 din Legea nr. 363/2007.
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Art. 39. (1)[1] Sumele primite de la bugetul de stat, prin intermediul Autorităţii Naţionale 
pentru Pro tecţia Consumatorilor, se utilizează pentru înfi inţarea şi funcţionarea centrelor de 
consultanţă şi informare a consumatorilor, respectiv pentru:

a) salarizarea sau, după caz, remunerarea personalului utilizat în c entrele de   consultanţă 
şi informare a consumatorilor, care se va face în funcţie de timpul efectiv lucrat, până la nivelul 
maxim al funcţiei echivalente utilizate în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

b) cheltuieli materiale efectuate pentru întreţinerea sediului şi a dotărilor aferente;
c) cheltuieli curente şi cele ocazionate de tipărirea materialelor informative.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările ulterioare, iar sumele rămase neutilizate la data încheierii exerciţiului 
financiar se restituie la buge tul de stat.

Art. 391.[2] (1) Începând cu anul 2008, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
cofi nanţează Centrul European al Consumatorilor.

(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va prevedea anual, în bugetul 
său, sume destinate cofinanţării Centrului European al Consumatorilor.

( 3) Controlul asupra activităţii desfăşurate de Centrul European al Consumatorilor, pentru 
su mele acordate de la bugetul de stat, se exercită de către Autoritatea Naţională pe ntru Protecţia 
Consumatorilor.

Art. 40. (1) Sumele primite de la bugetele locale prin hotărâri ale consiliilor locale sau, după 
caz, ale consiliilor judeţene vor fi  utilizate în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate de 
acestea cu asociaţiile respective , conform legii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările 
ulterioare, iar sumele r ămase neutilizate se restituie bugetelor locale respective.

Art. 41.[3] Controlul asupra activităţilor desfăşurate în centrele de consultanţă şi informare 
a consumatoril or din cadrul asociaţiilor de consumatori, precum şi a Centrului European al 
Consumatorilor, care au primit sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se exercită 
de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Cons umatorilor.

Art. 42.[4] Reprezentanţii asociaţiilor de consumatori nu au drept de control al operatorilor 
economici.

Art. 43.[5] Centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor şi Centrul European al 
Consumatorilor pot benefi cia asistenţă de speci alitate din partea personalului Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, împuternicit în acest scop.

Capitolul VII. Consiliul consultativ

Art. 44. La nivel central şi local – judeţ, o  raş, comună – se constituie câte un consiliu 
consultativ pentru protecţia consumatorilor. Acesta are caracter consultativ şi asigură, la 
nivelurile respective, cadrul informaţional şi organizatoric necesar:

a) stabilirii şi aplicării politicii de protecţie a consumatorilor;
b) corelării acţiunilor diverselor organisme ale administraţiei publice cu cele ale orga  nizaţiilor 

neguvernamentale care au rol în realizarea protecţiei consumatorilor.

[1] Partea introductivă de la alin. (1) al art. 39 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin 
art. XI pct. 19 din Legea nr. 363/2007.

[2] Art. 391 a fost introdus prin art. XI pct. 20 din Legea nr. 363/2007.
[3] Art. 41 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 21 din Legea nr. 363/2007.
[4] Art. 42 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 22 din Legea nr. 363/2007.
[5] Art. 43 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 23 din Legea nr. 363/2007.
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Art. 45. Consiliul consu  ltativ pentru protecţia consumatorilor este format din:
a) reprezentanţi ai tuturor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au competenţe cu caracter 
general sau special în domeniul protecţiei consumatorilor  şi au structuri organizatorice la nivelul 
respectiv;

b) prefect sau primar, după caz, sau reprezentanţi ai acestora;
c)[1] reprezentanţi ai asociaţiilor de consumatori;
d) reprezentanţi ai altor organisme, după caz.

Art. 46. Guvernul stabileşte, în mod concre t, componenţa, atribuţiile şi modul de organizare 
şi funcţionare ale Co nsiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, pe fi ecare nivel în 
parte.

Capitolul VIII. Raporturile juridice dintre consumatorii 
prejudiciaţi şi operatorii economici

Art. 4 7.[2] Acţiunile în justiţie îndreptate de către asociaţiile de consumatori , înfiinţate în 
condiţiile prevăzute la art. 32 şi 33, împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile 
şi interesele legitime ale consumatorilor sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 48. Ministerul Public poate interveni în acţiunile civile introduse, în care sunt implicate 
interesele consu matorilor.

Capitolul IX. Sancţiuni

Art. 49. Încălcarea prevederil  or prezentei ordonanţe atrage răspunderea materială,  civilă, 
contravenţională sau penală, după caz.

Art. 50. (1 ) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să fi e considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

a)[3] încălcarea dispoziţiilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) prima şi a 
2-a liniuţă, cu amendă contr  avenţională de la 3.000 lei la 30.000 lei;

b) încălcarea dispoziţiilor art. 7 lit. a) a 4-a liniuţă, lit. b) a 3-a şi a 4-a liniuţă, cu amendă 
contravenţională de la 2.500 lei la 25.000 lei;

c) încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) a 3 -a şi a 4-a 
liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a)-f), h) şi i), art. 11 şi art. 14, cu amendă contravenţională de la 2.000 
lei la 20.000 lei;

d) încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 17-25 şi art. 26 alin. (1) şi (2), cu amendă 
contravenţională de la 1.000 lei la 10.000 lei;

e)[4] încălcarea dispoziţiilor art. 91, art. 92 şi art. 93, cu amendă contravenţională de la 5.000 
lei la 50.000 lei;

f) încălcarea dispoziţiilor art. 94-911, cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 30.000 
l  ei.

(2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice.

[1] Lit. c) de la art. 45 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. XI pct. 24 din Legea 
nr. 363/2007.

[2] Art. 47 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 25 din Legea nr. 363/2007.
[3] Lit. a), c) şi d) de la alin. (1) al art. 50 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. II 

pct. 21 din O.U.G. nr. 174/2008.
[4] Lit. e) şi f) de la alin. (1) al art. 50 au fost introduse prin art. II pct. 22 din O.U.G. nr. 174/2008.
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Art. 51. (1)[1] Împiedicarea, sub orice formă, a organelor administraţiei publice însărcinate 
cu protecţia consumatorilor de a exer cita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi 
combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele 
econ  omice ale acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei 
la 30.000 lei.

 (2) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit art. 50, 
constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătăţii sau a integrităţii 
corporale a uneia sau mai multor persoane, se sancţionează cu amendă contravenţională de 
la 20.000 lei la 100.000 lei.

(3) Nerespectarea dis poziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit art. 50, 
constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a 
intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 5.000 lei la 25.000 lei.

(4) În cazul aplicării sancţiunii amen zii pentru săvârşirea faptei prevăzute la alin. (2) se va 
dispune şi închiderea definitivă a unităţii, putând fi dispusă aceeaşi măsură pentru săvârşirea 
faptei prevăzute la alin. (3).

(5) Contravenienţii sunt obligaţi să suporte, potrivit prevede rilor legale în vigoare, şi cheltuielile 
efectuate de terţi, persoane fizice sau juridice, în vederea vindecării persoanelor vătămate în 
calitatea lor de consumatori.

(6)[2] Săvârşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 5 0 se sancţionează 
cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(7) Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile prevăzute în  
procesele-verbale de constatare a contravenţiei se sancţionează cu amendă contravenţională 
de la 2.000 lei la 20.000 lei.

Art. 52. Valoarea amenzilor prevăzute la art. 50 şi 51 se va actualiza prin hotărâre a 
Guvernului.

Art. 53.[3] Contr avenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, du  pă caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a)-d), agentul constatator făcând menţiune despre această 
posibilitate în procesul-verbal.

Art. 54. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 50 şi 51 
se fac de către reprezentanţii împute rniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) În cazul sancţiunilor cu închisoare contravenţională, măsura se aplică de instanţa 
competentă, la sesizarea organului din care face  parte agentul constatator.

(3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor 
împuternicite prevăzute la alin. (1), aflate în exerciţ iul funcţiunii, sau să le însoţească, după caz.

(4) Organele de control prevăzute la alin. (1) pot preleva produse în vederea testării acestora 
în laboratoare. Contravaloarea produselor prelevate şi a cheltui elilor legate de testarea lor se 
suportă de către organul administraţiei publice, dacă în urma testării nu se constată neconformităţi 
faţă de cerinţele de securitate şi/sau de calitate prescrise ori declarate. În caz contrar, cheltuielile 
respective se suportă de către operatorul economic.

Art. 55. Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, agentul constatator poate dispune 
următoarele măsuri:

1. oprirea definitivă a comercializării şi retragerea din circuitul consumului uman a  produselor 
care:

[1] Alin. (1) al art. 51 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 23 din O.U.G. nr. 174/2008.
[2] Alin. (6) şi (7) ale art. 51 au fost introduse prin art. II pct. 24 din O.U.G. nr. 174/2008.
[3] Art. 53 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 25 din O.U.G. nr. 174/2008.

Art. 51-55
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a) sunt periculoase, falsificate sau contrafăcute;
b)[1] au termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate expirat/expirată sau data-limită 

de consum/data durabilităţii minimale depăşită;
 c) sunt interzise consumului uman prin reglementări   legale;
d)[2] nu respectă condiţiile de depozitare, păstrare şi expunere la comercializare sau la 

care s-a schimbat starea termică iniţială fără ca operat orul economic să fie autorizat în acest 
sens;

e) prezintă sem ne organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, culorii, consistenţei, 
gustului, mirosului;

f) prezintă semne de infestare cu paraziţi – ouă, larve, forme adulte, vii sau moarte –, 
precum şi restur i ori semne ale activităţii acestora, cu excepţia celor pentru care sunt prevăzute 
limite prin acte normative;

g) prezin tă urme de contact cu rozătoare;
h) prezintă miros şi gust străine de natura produsului;
i) prezintă miros şi gust sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selecţionate, 

admise de procesul tehnologic;
j) conţin corpuri str ăine, cu excepţia produselor pentru care sunt  stabilite limite prin acte 

normative;
k) nu prezintă docume nte de provenienţă, conform prevederilor legale în vigoare.
2. oprirea temporară a prestării serviciilor, importului, fabri caţiei, comercializării produselor 

sau a utilizării acestora la prestarea serviciilor, până la remedierea de ficienţelor, în cazul în 
care:

a) produsele nu sunt testate şi/sau certificate conform normelor legale;
b) produsele nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, fără ca acestea să fie 

periculoase;
c) produsele nu prezintă elementele de identificare şi de caracterizare, precum şi documen tele 

de însoţire, conform prevederilor art. 18-22;
d)[3] se prestează servic ii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea sau interesele 

economice ale consumatorilor;
3. distru gerea produselor periculoase oprite definitiv de la comercializare, dacă aceasta 

constituie singurul mijloc care face să înceteze pericolul.

Art. 5  6. (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator 
poate propune una dintre următoarele sancţiuni c omplementare:

a) închiderea temporară a unităţii pe o durată de cel mult 6 luni;
b) închiderea temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni;
c) închiderea definitivă a unităţii;
d) suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei 

de exercitare a unei activităţ i.
(2) Sancţiunea complementară prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi ap licată în cazurile în 

care se constată:
a) lipsa condiţiilor igienico-sanitare  pentru produsele şi serviciile nealimentar e;
b)[4] folosirea unor spaţii şi condiţii necorespunzătoare pentru producţie, depozitare, 

comercializare sau prestare de servicii;

[1] Lit. b) de la pct. 1 al art. 55 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 26 
O.U.G. nr. 174/2008.

[2] Lit. d)-k) de la pct. 1 al art. 55 au fost introduse prin art. II pct. 27 din O.U.G. nr. 174/2008.
[3] Lit. d) de la pct. 2 al art. 55 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. XI pct. 27 din 

Legea nr. 363/2007.
[4] Lit. b) de la alin. (2) al art. 56 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 28 din 

O.U.G. nr. 174/2008.

Art. 56
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c) nerespectarea condiţiilor impuse de producători privind manipularea, transportul, depozitarea 
şi comercializarea, dacă ac estea sunt de natură să modifice, în mod periculos, caracteristicile 
iniţiale ale prod  usului respectiv;

d) lipsa specificaţiilor tehnice, a instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru la producătorii şi 
prestatorii de s ervicii;

e) lipsa certificatelor sau a avizelor necesare eliberate de laboratoarele de încercări sau 
de omologări specifice;

f) lipsa certificatelor de conformitate;
g)[1] comercializarea alimentelor care nu respectă condiţiile prescrise sau  declarate, produse 

nepericuloase, dar care afectează interesele economice ale consumatorilor;
h) comercializarea alimentelor la  care s-a modificat data-limită de consum/termenul de 

valabilitate/data durabilităţii minimale.
(3) Sancţiunea compleme ntară prevăzută la alin. (1) lit. b) poat e fi aplicată în cazurile în 

care se constată:
a)[2] săvârşirea repetată a unor abateri sancţionate de organele de control în decurs de 6 

luni de la prima constatare;
b) refuz ul operatorului economic de a permite, în prima fază, controlul organelor de specialitate 

şi la care, în urma unui control ulterior, se constată deficienţe grave;
c)[3] abrogată;
d) nerespectarea sau neacord area certificatelor de garanţie pentru lucrările d e prestări de 

servicii;
e) utilizarea în activitatea de service a unor piese sau componente neomologate.
(4) Sancţiunea compl ementară prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în cazurile în 

care se constată:
a) importul cu bună ştiinţă al produselor care nu respectă condiţiile calitative prescr ise sau 

declara te ori care sunt periculoase;
b) prestarea de servicii care pun în pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa  consumatorilor;
c) punerea în vânzare a produselor despre care operatorii economici controlaţi au cunoştinţă 

că sunt falsificate sau contrafăcute ori care au parametrii de securitate neconformi;
d)[4] reco ndiţionarea şi/sau comercializarea de alimente pentru care agenţii constatatori au 

dispus oprirea definitivă de la comercializare şi retrager ea din consumul uman;
e) în cazul în care operatorul economic nu a sistat livrările sau nu a retr as de la comercializare 

ori de la beneficiar produsele pentru care organele abilitate prin lege au constatat că sunt 
periculoase sau că nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise   ori declarate;

f) împiedicarea sub orice formă de către operatorul economic sau de către angajaţii acestuia 
a organelor administraţiei publice însărcinate cu protecţia consumato rilor şi supravegherea 
calităţii produselor şi serviciilor să îşi exercite atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi 
combaterea faptelor ce pot afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor sau instigarea 
oricărei alte persoane împotriva acestor organe;

g) comerciali zarea de produse interzise prin reglementările legale în vigoare;
h) continuarea desfăşurării activităţii după dispunerea măsurii de închidere temporară, fără 

obţinerea acordului prevăzut la alin. (7);
i) nerespectarea măsurilor dispuse în temeiul art. 55.
(5) În consecinţă, sancţiunea complementară prevăzută la alin. (1) lit. d) va avea acelaşi 

regim, odată cu sancţiunea aplicată menţionată la alin. (1) lit. a), b) sau c), după caz.

[1] Lit. g) şi h) de la alin. (2) al art. 56 au fost introduse prin art. II pct. 29 din O.U.G. nr. 174/2008.
[2] Lit. a) de la alin. (3) al art. 56 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din 

O.G. nr. 37/2015.
[3] Lit. c) de la alin. (3) al art. 56 a fost abrogată prin art. II pct. 30 din O.U.G. nr. 174/2008.
[4] Lit. d) de la alin. (4) al art. 56 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 31 din 

O.U.G. nr. 174/2008.

Art. 56
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(6) Sancţiunea prevăzut ă la alin. (1) lit. d) se aplică de către autorităţile publice competente 
care vo r fi înştiinţate în acest sens.

(7) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) se suspendă numai cu acordul 
scris al Autorităţii N aţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau al oficiilor  judeţene pentru 
protecţia consumatorilor, după remedierea deficienţelor care au condus la aplicarea sancţiunii 
complementare.

Art. 57. Sancţiunile propuse pentru a fi  aplicate potrivit art. 55 şi art. 56 alin. (1) lit. a)-c) se 
dispun, direct sau prin delegare, de către conducătorii autorităţilor publice prevăzute la art. 54, 
prin ordin sau decizi e.

Art. 58. Sancţiunile contravenţionale complementare dispuse în condiţiile art. 55 şi 56 se 
vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

Art. 59. Prevederilor art. 51, 55 şi 56 nu le sunt aplicabile dispoziţiile art. 32 alin. (3) teza 
întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001,  aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Art. 60. (1)[1] În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile 
de la rămânerea defi nitivă a sancţiu nii şi nu există posibilitatea executării silite, instituţia din 
care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială 
s-a săvârşit contravenţia, î n vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului 
la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care 
a fost achitată.

(2) La primul termen de judecată, instanţa poate acorda contravenientului, l  a cererea 
acestuia, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii.

(3) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (2), 
instanţa procedează la transformarea amenzii în închisoare contravenţională.

(4) Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale se prescrie în termen de un an de la 
data rămânerii definitive a hotărârii.

Art. 61. (1) Produsele periculoase, falsifi cate sau contrafăcute se confi scă de organele 
abilitate de lege, la sesizarea agentului constatator,  şi se distrug sau se valorifi că, după caz, 
conform prevederilor legale.

(2) Veniturile încasate ilicit de către operatorii economici, ca urmare a încălcării prevederil or 
art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 7 lit. b) prima şi a 2-a liniuţă şi ale art. 7 lit. c) prima 
şi a 2-a liniuţă, se preiau la bugetul de stat de organel e abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 62. Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.  2/2001, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi 
completările ulterioare, ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală.

Art. 63. Aplicarea sancţiunilor prevăzute în p rezenta ordonanţă nu înlătură răspunderea 
disciplinară a făptuitorilor.

Art. 64. Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Codului civil.

Art. 65. Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică:
a) pagubelor generate de produsele puse în circulaţie anterior datei intrării în vigoare a 

acesteia;
b) pagubelor rezultate din accident ele nucleare

 [1]  Alin. (1) al art. 60 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 28 din Legea 
nr. 363/2007.

Art. 57-65
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Capitolul X. Dispoziţii fi nale şi tranzitorii

Art. 66. Guvernul va lua măsurile necesare pentru organizarea executării prevederilor 
prezentei ordonanţe, precum şi pentru elaborarea de norme metodologice privind:

a) condiţiile de realizare a expertizelor tehnice, în ca zul unor vicii ascunse, pe categorii de 
produse şi servicii;

b) modul de înlocuire, remediere sau restituire a contravalorii, pentru  produsele sau serviciile 
care prezintă deficienţe;

c) măsuri de prevenire şi limitare a pr ejudicierii consumatorilor, precum şi condiţiile  în care 
acestea pot fi luate de către organele administraţiei publice prevăzute la art. 54;

d) conţinutu l şi competenţa de aprobare a documentelor care atestă nivelul calitativ al 
produselor şi serviciilor;

e) i nformarea şi educarea în domeniul protecţiei consumatorilor;
f)[1] condiţiile în care asociaţiile de consumatori, constituite potrivit art. 33, pot deveni partener i 

sociali cu drept de reprezentare;
g) desfăşurarea activităţii consiliilor consultative pentru protecţia consumatorilor ;
h)[2] abrogat.

Art. 67. Începând cu anul 2001, numărul centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor 
pentru care se ac ordă sume de la bugetul de stat va fi  stabilit prin hotărâre a Guvernului, după 
aprobarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, cu încadrarea în sumele aprobate cu această 
destinaţie. 

Art. 68.[3] Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor aprobă sau modifi că criteriile 
de evaluare şi selectare  a asociaţiilor de consumatori care înfi inţează sau în cadrul cărora 
  funcţionează centre de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modelul de 
convenţie prevăzut la art. 40 alin. (1).

Art. 69. La  data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Legea nr. 4/1989 privind asigurarea 
şi controlul calită ţii produselor şi serviciilor, Hotărârea Guvernului nr. 335/1990 privind linele 
măsuri din domeniul asigurării şi controlului calităţii produselor, lucrărilor de construcţii şi 
serviciilor, precum şi din cel al metrologiei, Hotărârea Guvernului nr. 545/1991 privind 
supravegherea calităţii produselor şi serviciilor în scopul prev  enirii şi combaterii faptelor care 
pot afecta viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător, precum 
şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

[1] Lit. f) de la art. 66 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. XI pct. 29 din Legea 
nr. 363/2007.

[2]  Lit. h) de la art. 66 a fost abrogată prin art. XI pct. 30 din Legea nr. 363/2007
[3] Art. 68 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XI pct. 31 din Legea nr. 363/2007.

Art. 66-69



3. O.U.G. nr. 34/2014 
privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate 

cu profesioniştii, precum şi pentru modifi carea 
şi completarea unor acte n ormative

publicată în 
M. Of. nr. 427 din 11 iunie 2014

aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015 (M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015).

– extras –

Capitolul I. Obiect, defi niţii 
şi domeniu de aplicare

Art. 1. Obiect. Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile consumatorilor în 
cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a 
consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei.

Art. 2. Defi niţii. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele expresii şi termeni 
se defi nesc după cum urmează:

1. consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite î  n asociaţii, 
aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. profesionist – orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în 
cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură 
cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană 
care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;

3. produs – orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor vândute prin executare silită 
sau valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electrică 
şi energia termică sunt considerate „produse” atunci când acestea sunt puse în vânzare în 
volum limitat sau în cantitate fixă;

4. produse realizate conform specificaţiilor clientului – orice produse care nu sunt prefabricate, 
realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei clientului;

5. contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se 
angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul 
plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept 
obiect atât produse, cât şi servicii;

6. contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în 
temeiul căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, 
iar acesta plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestuia;

7. contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul 
unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică 
simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor 
mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat 
contractul;
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8. contract în afara spaţiilor comerciale – orice contract dintre un profesionist şi un consumator, 
într-una din următoarele situaţii:

a) încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc 
care nu este spaţiul comercial al profesionistului;

b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca 
cele menţionate la lit. a);

c) încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare 
la distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un 
loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi 
a consumatorului;

d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a 
promova şi a vinde consumatorului produse sau servicii;

9. spaţiu comercial – orice unitate care îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
a) unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea 

în permanenţă;
b) unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea 

în mod obişnuit;
10. suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să 

stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare 
pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea 
neschimbată a informaţiilor stocate;

11. conţinut digital – acele date care sunt produse şi livrate în formă digitală;
12. serviciu financiar – orice serviciu cu caracter bancar, de creditare, asigurări, pensii 

private, de investiţii sau plăţi;
13. licitaţie – metoda de vânzare prin care profesionistul oferă produse sau servicii 

consumatorilor, care participă sau au posibilitatea de a participa în persoană la licitaţie, prin 
intermediul unei proceduri de licitare transparentă, concurenţială, condusă de un adjudecător 
şi în care ofertantul câştigător este obligat să achiziţioneze produsele sau serviciile;

14. garanţie comercială – orice angajament din partea profesionistului sau a unui producător 
(denumit în continuare garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale prevăzute 
la art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la garanţia legală de conformitate, 
de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine produsele în orice mod, 
în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei cerinţe din declaraţia 
privind garanţia sau din publicitatea relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii 
contractului, cerinţă care nu este legată de conformitate;

15. contract auxiliar – un contract prin care consumatorul obţine produsele sau serviciile 
care fac obiectul unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale, iar 
aceste produse sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de profesionist sau de o parte terţă, 
pe baza unui acord între partea terţă respectivă şi profesionist.

Art. 3. Domeniul de aplicare. (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică oricărui contract 
încheiat între un profesionist şi un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la 
reţele publice de comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale 
care au legătură cu furnizarea serviciului. Ea se aplică şi contractelor de furnizare a apei, 
gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice, inclusiv de către furnizorii publici, în 
măsura în care aceste utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală.

(2) În cazul în care vreo dispoziţie a prezentei ordonanţe de urgenţă intră în contradicţie 
cu o dispoziţie a unui alt act din legislaţia naţională ce transpune un act al Uniunii Europene 
care reglementează sectoare specifice, dispoziţiile acestuia din urmă prevalează şi se aplică 
sectoarelor specifice în cauză.

Art. 3
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(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică următoarelor contracte:
a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de cazare socială, de îngrijire a 

copiilor şi de susţinere a familiilor şi a persoanelor aflate permanent sau temporar în nevoie, 
inclusiv cele de îngrijire pe termen lung;

b) având ca obiect serviciile de sănătate furnizate pacienţilor de către cadrele medicale 
pentru evaluarea, menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea 
şi furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale, indiferent dacă acestea sunt sau nu 
furnizate în cadrul unor unităţi medicale;

c) având ca obiect jocurile de noroc care implică mizarea pe un pot cu valoare pecuniară 
în jocuri de noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou şi tranzacţii de tipul pariurilor;

d) referitoare la servicii financiare;
e) pentru crearea, dobândirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra 

unui bun imobil;
f) având ca obiect construirea unor clădiri noi, transformarea substanţială a unor clădiri 

existente şi închirierea de locuinţe în scopuri rezidenţiale;
g) care intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de 

comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată;
h) care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia 

consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă 
pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen 
lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, 
precum şi a contractelor de schimb;

i) având ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a altor bunuri destinate consumului 
casnic, livrate fizic de un profesionist care se deplasează frecvent şi periodic la locuinţa, 
reşedinţa sau locul de muncă al consumatorului;

j)[1] de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu excepţia art. 8 alin. (2) şi a 
art. 22;

k) încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
l) încheiate cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice prin telefoane publice cu plată, 

pentru utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune 
executarea unei singure prestaţii, realizată simultan încheierii contractului şi nemijlocit prin 
intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitării consumatorului.

(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul contractelor în afara spaţiilor 
comerciale în care plata ce trebuie efectuată de către consumator este mai mică decât 
echivalentul în lei a 10 euro la cursul de zi al Băncii Naţionale a României, cu excepţia art. 9-16 
şi a art. 18-24 care se aplică şi acestor contracte. În cazul contractelor de prestări servicii 
valoarea contractului este stabilită prin înmulţirea valorii lunare a serviciului cu durata contractului.

(5) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu împiedică oferirea de către profesionist a unor condiţii 
contractuale mai avantajoase pentru consumator.

Capitolul II. Informaţii destinate consumatorilor 
pentru alte contracte decât contractele la distanţă 

sau contractele în afara spaţiilor comerciale

Art. 4. Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara 
spaţiilor comerciale şi contractele la distanţă. (1) Înainte ca un contract, altul decât un 
contract la distanţă sau un contract în afara spaţiilor comerciale, sau orice ofertă similară să 
producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze 

[1] Lit. j) de la alin. (3) al art. 3 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 din 
Legea nr. 157/2015.
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consumatorului următoarele informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, în cazul în care 
respectivele informaţii nu reies în mod evident din context:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de 
comunicare, precum şi produsele sau serviciile în cauză;

b) identitatea profesionistului, incluzând denumirea sa, adresa poştală la care profesionistul 
este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa 
de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului 
să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este 
cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;

c) preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul 
nu poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, 
modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de 
livrare sau taxele poştale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod 
rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;

d) după caz, modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care profesionistul se 
angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi politica profesionistului de soluţionare 
a reclamaţiilor;

e) în plus faţă de o menţiune a existenţei unei garanţii legale de conformitate pentru produse, 
existenţa şi condiţiile privind serviciile postvânzare şi garanţiile comerciale, după caz;

f) durata de valabilitate a contractului, după caz, sau, pentru un contract pe durată 
nedeterminată ori un contract care urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de 
încetare a contractului şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul;

g) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie 
pentru conţinuturile digitale;

h) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinuturilor digitale cu 
componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în 
mod rezonabil să aibă cunoştinţă;

i) despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării 
nivelurilor de calitate convenite şi a celorlalte clauze contractuale;

j) opţiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter 
personal în baze de date în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau de 
registre ale abonaţilor, precum şi, în cazul în care acesta optează pentru includerea în registrul 
abonaţilor, indicarea datelor în cauză, în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau 
energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate 
fixă, a energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor care implică tranzacţii care se efectuează 
cu regularitate zilnic şi care sunt puse în execuţie imediat, în momentul în care sunt încheiate.

(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) fac parte integrantă din contract.

Art. 5. Sarcina probei. Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie 
de informare stabilite în prezentul capitol revine profesionistului.

Capitolul III. Informaţii destinate consumatorilor 
şi dreptul de retragere din contractele la distanţă 

şi cele în afara spaţiilor comerciale

Art. 6. Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor 
comerciale. (1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice 
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ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să 
îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de 
comunicare şi produsele sau serviciile în cauză;

b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;
c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, 

numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate 
fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi 
să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea 
profesionistului în numele căruia acţionează;

d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală 
a locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a 
profesionistului în numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele 
reclamaţii;

e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul 
nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, 
modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de 
livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate 
dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi 
suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul 
serviciilor de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului se vor menţiona contravaloarea planului tarifar, cu 
precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor 
de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, 
tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de 
conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată nedeterminată 
sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe 
perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, preţul total 
va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte 
trebuie indicat modul în care se calculează preţul;

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, 
atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

g)modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să 
livreze produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare 
a reclamaţiilor;

h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de 
exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat 
de retragere, prezentat în partea B din anexă;

i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul 
aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, 
prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării 
produselor;

j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri 
în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul 
este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);

k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia 
conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, 
circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;

l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;
m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată 

consumatorului, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;

Art. 6
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n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din 
Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale 
acestora, după caz;

o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată 
sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv 
penalităţile aplicabile, dacă este cazul;

p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului 
conform contractului;

q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii 
financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;

r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie 
pentru conţinutul digital;

s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele 
hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil 
să aibă cunoştinţă;

t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar 
de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

(2) Alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei 
electrice atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, 
a energiei termice şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

(3) În cazul unei licitaţii, informaţiile menţionate la alin. (1) lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu 
datele echivalente privind adjudecătorul.

(4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat 
de informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă 
din prezenta ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare 
stabilite la alin. (1) lit. h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect 
completate.

(5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din 
contractul în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile 
contractante decid altfel în mod explicit.

(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire 
la costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente 
returnării produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă 
respectivele costuri.

(7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât 
acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în 
alte limbi.

(8) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează 
cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind 
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind 
comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare.

(9) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care 
trebuie furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu 
modificările ulterioare, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează 
dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(10) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare 
stabilite în prezentul capitol revine profesionistului.

Art. 6
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Art. 7. Condiţii de formă pentru contractele în afara spaţiilor comerciale. (1) În cazul 
contractelor în afara spaţiilor comerciale, profesionistul transmite informaţiile prevăzute la art. 6 
alin. (1) consumatorului pe suport hârtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe 
un alt suport durabil. Aceste informaţii sunt lizibile şi redactate într-un limbaj simplu şi inteligibil.

(2) Profesionistul furnizează consumatorului un exemplar original al contractului semnat 
sau confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt 
suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului 
în conformitate cu art. 16 lit. m).

(3) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, 
gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum 
limitat sau cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere 
de 14 zile, profesionistul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe 
un suport durabil.

(4) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, unde consumatorul a solicitat expres 
serviciile profesionistului pentru a efectua lucrări de reparaţie sau de întreţinere, iar profesionistul 
şi consumatorul îşi îndeplinesc imediat obligaţiile contractuale care le revin, iar suma care 
trebuie plătită de consumator nu depăşeşte echivalentul a 200 euro la cursul Băncii Naţionale 
a României din ziua respectivă:

a) profesionistul furnizează consumatorului informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. b) 
şi c) şi informaţii referitoare la preţ sau la maniera de calculare a preţului, împreună cu o 
estimare a costului total, pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt 
suport durabil; profesionistul furnizează informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. a), h) şi k), 
dar poate opta să nu le furnizeze pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil dacă consumatorul 
îşi dă acordul expres;

b) confirmarea contractului furnizată în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol conţine 
informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1).

Art. 8. Condiţii de formă pentru contractele la distanţă. (1) În cazul contractelor la 
distanţă, profesionistul transmite informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau pune la dispoziţia 
consumatorului respectivele informaţii într-un mod adecvat mijlocului de comunicare la distanţă 
utilizat, folosind un limbaj simplu şi inteligibil. În măsura în care respectiva informaţie este 
prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fi e lizibilă.

(2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă 
consumatorul să plătească, profesionistul aduce la cunoştinţa consumatorului de o manieră 
clară şi foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile prevăzute 
la art. 6 alin. (1) lit. a), e), o) şi p). Profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face 
comanda, acesta din urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie 
de a plăti. Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie 
similară, butonul sau funcţia similară este etichetat/tă de o manieră lizibilă doar cu menţiunea 
„comandă ce implică o obligaţie de plată” sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care 
să indice că a face comanda implică obligaţia de a plăti profesionistului. Dacă profesionistul 
încalcă prevederile prezentului alineat, consumatorul nu are nicio obligaţie în temeiul contractului 
sau al comenzii.

(3) Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare 
a comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele 
de plată acceptate.

(4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce 
permite un spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, profesionistul furnizează prin 
mijlocul de comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile 
precontractuale referitoare la principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea 
profesionistului, preţul total, dreptul la retragere, durata contractului şi, în cazul contractelor pe 
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durată nedeterminată, modalităţile de încetare a contractului, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), 
b), e), h) şi o). Celelalte informaţii menţionate la art. 6 alin. (1) sunt furnizate consumatorului 
de profesionist într-un mod adecvat, în conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.

(5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care profesionistul apelează telefonic 
consumatorul în vederea încheierii unui contract la distanţă, profesionistul îşi declină identitatea 
la începutul conversaţiei cu consumatorul şi, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în 
numele căreia a efectuat apelul telefonic şi specifică scopul comercial al apelului.

(6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului, 
profesionistul trebuie să confirme oferta consumatorului, al cărui angajament începe doar după 
ce acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări 
trebuie făcute pe un suport durabil.

(7) Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport 
durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la 
momentul livrării produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva 
confirmare include:

a) toate informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1), cu excepţia cazului în care profesionistul 
a transmis deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii 
contractului la distanţă;

b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului şi acordul 
în conformitate cu art. 16 lit. m).

(8) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, 
gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum 
limitat ori cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 
14 zile, profesionistul solicită consumatorului să facă o cerere expresă în acest sens.

(9) Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un 
suport durabil, de către profesionist a acceptării comenzii transmise de consumator.

(10) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea prin mijloace electronice 
a contractelor şi comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea 
nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 9. Dreptul de retragere. (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul 
benefi ciază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un 
contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi  nevoit să justifi ce decizia de retragere şi fără a 
suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14.

(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menţionată la alin. (1) expiră în 
termen de 14 zile de la:

a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată 

de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care 

vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi 
care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care 
consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, 
intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp 
determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este 
indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci 
când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică 
sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.

Art. 9
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(3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de 
retragere conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 10. Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere. (1) În cazul în care 
profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform 
art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de 
retragere de 14 zile.

(2) În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la alin. (1) 
din prezentul articol în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. (2), perioada de 
retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Art. 11. Exercitarea dreptului de retragere. (1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, 
consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În 
acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă;
b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din 

contract.
(2) Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menţionată 

la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de 
retragere este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.

(3) Profesionistul poate, în plus faţă de posibilităţile menţionate la alin. (1), să acorde 
consumatorului opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul 
profesionistului, fie modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă, fie 
o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În aceste cazuri, profesionistul comunică 
consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului 
de retragere.

(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile 
din prezentul articol revine consumatorului.

Art. 12. Efectele retragerii. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor 
contractuale, după caz:

a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;
b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care 

consumatorul a efectuat o comandă.

Art. 13. Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii. (1) Profesionistul 
rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, 
după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustifi cată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile 
de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în 
conformitate cu art. 11.

(2) Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi 
de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care 
consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în 
sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

(3) Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile 
suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât 
livrarea standard oferită de profesionist.

(4) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, 
în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data 
recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei 
dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, 
luându-se în considerare data cea mai apropiată.
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Art. 14. Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii. (1) Cu excepţia cazului în care 
profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele 
sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze 
produsele, fără întârziere nejustifi cată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta 
a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul 
este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei 
de 14 zile.

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia 
cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a 
informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor 
în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului 
la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, 
prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor 
rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, 
caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie 
descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, 
consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care 
profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 
alin. (1) lit. h).

(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă 
diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării 
produselor.

(5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în 
conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o 
sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat 
profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a 
contractului. Suma proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este 
calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma 
proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:
a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci 

când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie 
termică furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre 
următoarele situaţii:

(i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);
(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere 

în conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);
b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport 

material, în una dintre următoarele situaţii:
(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte 

de sfârşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;
(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de 

retragere în momentul în care îşi dă consimţământul;
(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 

alin. (7).
(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului 

de retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

Art. 15. Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare. Fără 
a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu 
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modifi cările ulterioare, în cazul în care consumatorul exercită dreptul său de retragere din 
cadrul unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale în conformitate 
cu art. 9-14 din prezenta ordonanţă de urgenţă, orice contract auxiliar încetează în mod automat, 
fără costuri pentru consumator, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din 
prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 16. Exceptări de la dreptul de retragere. Sunt exceptate de la dreptul de retragere 
prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor 
comerciale următoarele:

a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea 
a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat 
cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului 
de către profesionist;

b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară 
pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de 
retragere;

c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau 
personalizate în mod clar;

d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii 

sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil 

amestecate cu alte elemente;
g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii 

contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror 
valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se 
deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, 
cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în 
mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile 
pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică 
respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate 
care au fost desigilate după livrare;

j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru 
furnizarea de astfel de publicaţii;

k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, 

închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care 
contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea 
a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat 
cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Capitolul IV. Alte drepturi ale consumatorilor

Art. 17. Domeniul de aplicare. (1) Art. 18 şi 20 se aplică în cazul contractelor de vânzări, 
cu excepţia contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci 
când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă, precum şi 
a contractelor de furnizare a energiei termice şi a conţinutului digital care nu este livrat pe un 
suport material.

Art. 16-17
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(2)[1] Art. 21 şi 22 se aplică şi contractelor de vânzare şi de prestări de servicii şi contractelor 
de furnizare de apă, gaze naturale, energie electrică, energie termică sau conţinut digital.

Art. 18. Livrare. (1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la 
momentul livrării, profesionistul livrează produsele transferând posesia fi zică sau controlul 
asupra produselor către consumator, fără întârziere nejustifi cată şi, în orice caz, în decurs de 
cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.

(2) În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul 
convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul îi solicită să efectueze 
livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care profesionistul 
nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, 
la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care profesionistul a refuzat 
să livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în 
vedere toate circumstanţele existente la încheierea contractului sau în cazul în care consumatorul 
informează profesionistul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o 
dată precizată este esenţială. În aceste cazuri, dacă profesionistul nu livrează produsele în 
momentul convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul are 
dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 1549-1554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, 
profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului 
de către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat 
profesionistului decizia sa de terminare a contractului.

(5) În plus faţă de rezoluţiunea sau rezilierea contractului în conformitate cu alin. (2), 
consumatorul poate recurge la alte căi de atac prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 19.[2] Abrogat.

Art. 20. Transferarea riscului. În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele 
către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului 
în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, 
intră în posesia fi zică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în 
momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către 
consumator să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către profesionist, 
fără a aduce atingere drepturilor consumatorului faţă de transportator.

Art. 21. Comunicarea prin telefon. (1) În cazul în care un profesionist operează o linie 
telefonică pentru a putea fi  contactat prin telefon cu privire la contractul încheiat, consumatorul 
nu este obligat să plătească, la contactarea profesionistului, mai mult decât tariful de bază.

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice 
de a taxa aceste apeluri.

Art. 22. Plăţi suplimentare. Înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte 
o ofertă, profesionistul solicită consimţământul explicit din partea consumatorului cu privire la 
orice plată suplimentară faţă de preţul stabilit anterior pentru obligaţia contractuală principală a 
profesionistului. În cazul în care profesionistul nu a obţinut consimţământul expres al consumatorului, 
însă l-a dedus utilizând opţiuni incluse în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă 
pentru a evita plata suplimentară, consumatorul poate pretinde rambursarea acestei plăţi.

[1] Alin. (2) al art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 2 din Legea 
nr. 157/2015.

 [2] Art. 19 a fost abrogat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 157/2015.
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Capitolul V. Dispoziţii generale

Art. 23. Vânzarea nesolicitată. Consumatorul este scutit de obligaţia de plată în caz de 
furnizare nesolicitată de produse, apă, gaze naturale, electricitate, energie termică sau conţinut 
digital sau în caz de prestare nesolicitată de servicii interzise prin art. 4 alin. (4) şi prin anexa 
nr. 1 – Practici comerciale agresive, punctul 6, din Legea nr. 363/2007 privind combaterea 
practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările 
ulterioare. În asemenea cazuri, absenţa unui răspuns din partea consumatorului în urma unei 
astfel de furnizări sau prestări nesolicitate nu reprezintă un consimţământ.

Art. 24. Termene. (1) Toate termenele incluse în prezenta ordonanţă de urgenţă se 
interpretează drept termene exprimate în zile calendaristice.

(2) Dacă un termen exprimat în zile se calculează din momentul în care intervine un 
eveniment sau se realizează un act, ziua în cursul căreia a avut loc acest eveniment sau se 
realizează acest act nu se ia în seamă la calculul termenului, cu excepţia cazului în care 
prezenta ordonanţă de urgenţă prevede altfel.

(3) În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, profesionistul prelungeşte 
termenul în mod corespunzător.

Art. 25. Caracterul imperativ al legii. (1) Dacă legea aplicabilă contractului este cea a 
unui stat membru al Uniunii Europene, consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le sunt 
conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Orice clauză contractuală prin care se renunţă sau se restrâng în mod direct sau indirect 
drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este obligatorie pentru consumator.

Art. 26. Informare. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va întreprinde 
măsurile necesare pentru informarea consumatorilor şi a profesioniştilor cu privire la dispoziţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi, după caz, încurajează profesioniştii şi responsabilii de cod, 
astfel cum sunt defi niţi la art. 2 lit. g) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor, cu modifi cările ulterioare, să informeze consumatorii 
cu privire la codurile lor de conduită.

Capitolul VI. Competenţă, sesizare şi control

Art. 27. Sesizare. (1) În vederea asigurării respectării prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă de către profesionişti, persoanele fizice sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes 
legitim, inclusiv organizaţiile de consumatori sau organizaţiile profesionale, pot fie să sesizeze 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ori Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcările prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă astfel ca aceasta să decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva 
profesioniştilor care au săvârşit sau sunt susceptibili să săvârşească încălcări ale prezentei 
ordonanţe de urgenţă.

(2) Profesioniştii concurenţi pot informa Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
sau Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în legătură cu 
încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 28. Sancţiuni. (1) Competenţa constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor revine 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii.

Art. 23-28
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(2) În sensul alin. (1), autorităţile administrative competente pot fi sesizate, pot constata şi 
aplica sancţiuni după cum urmează:

a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin reprezentanţii împuterniciţi, 
în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (5), inclusiv atunci când acestea constau în fapte care 
vizează contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces şi conectare 
la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate 
publicului;

b)[1] Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin 
reprezentanţii împuterniciţi, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. e)-k), m)-u) şi w)-y), 
atunci când acestea constau în fapte care vizează contractele încheiate de consumatori pentru 
a beneficia de servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

(3) Dispoziţiile art. 137, 138 şi art. 141 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi f), art. 144, 146, 147 lit. a), 
art. 149 şi 151 din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, se aplică în mod 
corespunzător contravenţiilor constatate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii ca urmare a încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate solicita furnizorilor informaţii, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.

(5) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, 

conform părţii introductive a art. 4 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 
lei;

b) nerespectarea cerinţelor de informaţii precontractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-j) 
se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale şi în cadrul contractelor 
de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse 
în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice sau a conţinuturilor digitale 
care nu sunt livrate pe un suport material, conform art. 4 alin. (2), se sancţionează cu amendă 
de la 2.000 lei la 5.000 lei;

d) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale în cadrul contractului, 
conform art. 4 alin. (4), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod clar şi inteligibil, conform părţii 
introductive a art. 6 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a)-t) referitoare la informaţiile precontractuale 
se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) referitoare la completarea corectă a instrucţiunilor 
prevăzute în formularul tipizat de informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din 
anexă, atunci când acesta este utilizat, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 
lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) referitoare la includerea informaţiilor precontractuale 
în cadrul contractului şi la situaţia în care aceste informaţii pot fi modificate se sancţionează 
cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (6) referitoare la situaţia în care profesionistul nu 
îndeplineşte cerinţele în materie de informare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 
4.000 lei;

[1] Lit. b) de la alin. (2) al art. 28 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 4 
din Legea nr. 157/2015.

Art. 28



51 • O.U.G. nr. 34/2014

j) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) referitoare la prezentarea informaţiilor în limba 
română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, 
se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

k) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) referitoare la informaţii, a prevederilor art. 7 
alin. (2) referitoare la contract, precum şi a prevederilor art. 7 alin. (3) referitoare la solicitarea 
cererii de începere a prestării unor servicii se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 
lei;

l) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) referitoare la informaţii, precum şi a 
prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) referitoare la informaţiile menţionate în confirmarea contractului 
se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1)-(7) referitoare la informaţii, precum şi a 
prevederilor art. 8 alin. (8) referitoare la solicitarea de a se face o cerere expresă se sancţionează 
cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

n) nerespectarea de către profesionist a prevederilor art. 9 alin. (1)-(2) referitoare la dreptul 
de retragere, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (3) referitoare la obligaţiile contractuale pe 
parcursul perioadei de retragere se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

o) nerespectarea dreptului de retragere în condiţiile art. 10 se sancţionează cu amendă de 
la 2.000 lei la 4.000 lei;

p) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) referitoare la confirmarea de primire a 
formularului de retragere se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

q) nerespectarea prevederilor art. 12 de a pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale în 
cazul exercitării dreptului de retragere se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

r) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) referitoare la obligaţiile care revin 
profesionistului în cazul retragerii, precum şi ale art. 13 alin. (4) referitoare la amânarea 
rambursării se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

s) nerespectarea obligaţiilor impuse de art. 14 în condiţiile în care consumatorul şi-a respectat 
obligaţiile sale se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

t) nerespectarea prevederilor art. 15 referitoare la drepturile consumatorilor în situaţia 
exercitării dreptului de retragere din contractele auxiliare se sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei la 4.000 lei;

u) nerespectarea prevederilor art. 18 referitoare la livrare se sancţionează cu amendă de 
la 1.000 lei la 4.000 lei;

v)[1] abrogată;
w) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la riscul de pierdere sau de deteriorare a 

produselor se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
x) nerespectarea prevederilor art. 21 referitoare la plata tarifului de bază în cazul comunicărilor 

telefonice se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
y) nerespectarea prevederilor art. 22 referitoare la plăţi suplimentare şi ale art. 24 alin. (3) 

referitoare la termene se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

[...]

Art. 30. Intrare în vigoare şi aplicare. (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare 
la data de 13 iunie 2014.

(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică contractelor încheiate după data 
intrării sale în vigoare.

(3) Contractelor în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă li se aplică legislaţia în vigoare la data încheierii acestora.

[1] Lit. v) de la alin. (5) al art. 28 a fost abrogată prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 157/2015. 

Art. 30
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Art. 31. Informarea Comisiei Europene. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
informează Comisia Europeană cu privire la modul de transpunere a art. 3 alin. (4), art. 6 
alin. (7) şi (8), art. 8 alin. (6) şi a art. 9 alin. (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă. În situaţia 
în care prevederile respective sunt ulterior modifi cate, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor va informa Comisia Europeană cu privire la acestea.

Art. 32. Abrogări. (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
a) Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor 

comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 5 martie 2008;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi 

executarea contractelor la distanţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 
din 7 martie 2008, cu modificările ulterioare.

(2) Trimiterile din actele normative în vigoare la ordonanţele Guvernului abrogate prin 
alin. (1) se înţeleg ca trimiteri la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 31-32



4. Legea nr. 193/2000 
privind clauzele abuzive din contractele încheiate 

între profesionişti şi consumatori

republicată în
M. Of. nr. 543 din 3 august 2012

cu modificările şi completările aduse prin:
O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, 

precum şi pentru modifi carea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 427 din 11 iunie 2014).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de 
bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru 
înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

(2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate 
în favoarea consumatorului.

(3) Se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii.

Art. 2. (1) Prin consumator se înţelege orice persoană fi zică sau grup de persoane fi zice 
constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, 
acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale 
ori liberale.

(2) Prin profesionist se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul 
unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale 
comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care 
acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama acesteia.

Art. 3. (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi bonurilor de comandă sau bonurilor de 
livrare, biletelor, tichetelor şi altora asemenea care conţin stipulări sau referiri la condiţii generale 
prestabilite.

(2) Clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte normative în vigoare nu sunt 
supuse dispoziţiilor prezentei legi.

Capitolul II. Drepturile 
şi obligaţiile părţilor contractante

Art. 4. (1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi 
considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, 
în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ 
între drepturile şi obligaţiile părţilor.

(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul 
dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum 
ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de 
profesionişti pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

(3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a 
fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru 
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restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a 
fost prestabilit unilateral de profesionist. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard 
preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în 
acest sens.

(4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă, cu titlu de 
exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

(5) Fără a încălca prevederile prezentei legi, natura abuzivă a unei clauze contractuale se 
evaluează în funcţie de:

a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii 
acestuia;

b) toţi factorii care au determinat încheierea contractului;
c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.
(6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal 

al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte, nici 
cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze 
sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.

Art. 5. În cazul contractelor standard preformulate, profesionistul are obligaţia să remită, 
la cerere, oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune.

Art. 6. Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fi e personal, fi e prin intermediul 
organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va 
derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai 
poate continua.

Art. 7. În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea 
clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, 
putând solicita, după caz, şi daune-interese.

Capitolul III. Organele abilitate 
pentru constatarea contravenţiilor şi soluţionarea litigiilor

Art. 8. Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se face de reprezentanţii împuterniciţi 
ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de specialişti autorizaţi ai 
altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.

Art. 9. Organele de control efectuează verifi cări la sesizarea persoanelor prejudiciate 
prevăzute la art. 2 alin. (1) sau din ofi ciu.

Art. 10. Profesioniştii au obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractele 
încheiate cu consumatorii.

Art. 11. Organele de control abilitate încheie procese-verbale prin care se consemnează 
faptele constatate cu ocazia verifi cărilor făcute, precum şi articolele din lege încălcate de 
profesionist.

Art. 12.[1] (1) În cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin 
clauze abuzive, organele de control prevăzute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul 

[1] Forma actuală a art. 12 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 38 pct. 1 din Legea 
nr. 76/2012 (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012) şi a fost inclusă în varianta republicată a Legii nr. 193/2000 
(M. Of. nr. 543 din 3 august 2012). Art. 38 din Legea nr. 76/2012 a intrat în vigoare la data de 15 
februarie 2013. 

Art. 5-12
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sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifi ce contractele 
afl ate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

(2) La cererea de chemare în judecată va fi anexat procesul-verbal întocmit potrivit art. 11.
(3) Asociaţiile pentru protecţia consumatorului care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 

şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, îl pot chema în judecată pe profesionistul care utilizează 
contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, la instanţa prevăzută la alin. (1), pentru ca 
aceasta să dispună încetarea folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în 
curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. Dispoziţiile art. 13 alin. (1) şi (4) sunt 
aplicabile.

(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului căruia i se opune un 
contract de adeziune ce conţine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acţiune 
ori pe cale de excepţie, în condiţiile legii.

Art. 13.[1] (1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, 
obligă profesionistul să modifi ce toate contractele de adeziune în curs de executare, precum 
şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi  utilizate în cadrul 
activităţii profesionale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), instanţa va aplica şi amenda contravenţională prevăzută 
la art. 16.

(3) Dacă instanţa constată că nu sunt clauze abuzive în contract, va anula procesul-verbal 
întocmit.

(4) Hotărârea este supusă numai apelului.

Art. 14. Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei 
legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului 
Civil şi ale Codului de procedură civilă.

Art. 15. În cazul în care părţile contractante aleg ca lege aplicabilă contractului legea unui 
stat care nu face parte din Uniunea Europeană, iar contractul are o strânsă legătură cu teritoriul 
României sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene şi în cazul în care prezenta lege 
are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urmă.

Capitolul IV. Sancţiuni

Art. 16. (1) Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, încălcarea interdicţiei stipulate 
la art. 1 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

(2) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 27-29.

Capitolul V. Dispoziţii fi nale

Art. 17. Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. La aceeaşi dată, orice dispoziţii contrare se abrogă.

[1] Forma actuală a art. 12 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 38 pct. 2 din Legea 
nr. 76/2012 (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012) şi a fost inclusă în varianta republicată a Legii nr. 193/2000 
(M. Of. nr. 543 din 3 august 2012). Art. 38 din Legea nr. 76/2012 a intrat în vigoare la data de 15 
februarie 2013.

Art. 13-17
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Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 
privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 95 din 21 aprilie 1993.

Art. 171.[1] Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia 
Europeană cu privire la adoptarea sau menţinerea unor prevederi mai stricte în prezenta 
ordonanţă de urgenţă decât prevederile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 
privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, precum şi în legătură cu 
orice modifi care ulterioară a prezentei ordonanţe de urgenţă, în special în cazul în care 
respectivele prevederi fi e extind testarea caracterului abuziv la clauzele contractuale negociate 
individual sau la caracterul adecvat al preţului sau remuneraţiei, fi e conţin liste de termeni 
contractuali care vor fi  consideraţi abuzivi.

Anexă

Lista cuprinzând clauzele considerate ca fi ind abuzive

(1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:
a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un 

motiv întemeiat care să fie precizat în contract.
Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii 

financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori 
datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare 
prealabilă, dacă există o motivaţie întemeiată, în condiţiile în care profesionistul este obligat 
să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din 
urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul.

Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care profesionistul îşi 
rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată, în 
condiţiile în care profesionistul are obligaţia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare 
prealabilă transmisă în termen rezonabil, pentru ca acesta din urmă să aibă libertatea de a 
rezilia contractul;

b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut 
posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;

c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în 
care profesionistul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;

d) dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o 
perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta 
putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;

e) dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele 
privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de 
livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

f) dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor 
furnizate cu prevederile contractuale;

g) dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;
h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care 

profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii 

obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;
j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral 

contractul, în cazurile în care:

[1] Art. 171 a fost introdus prin art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2014.

Art. 171
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– profesionistul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e);
– profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;
– profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume 

fixe în cazul denunţării unilaterale;
k) exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului 

consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea 
produselor şi serviciil or;

l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt 
remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;

m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente 
de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei 
alte părţi din contract;

n) dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane – agent, 
mandatar etc. –, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea 
garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;

o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanţă pe care 
el ar avea-o asupra profesionistului;

p) prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor 
de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile, fără ca, în ambele cazuri, 
să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea 
mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preţurilor, atât timp cât sunt 
legale, cu condiţia ca metoda prin care preţurile variază să fie descrisă în mod explicit;

r) permit profesionistului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării 
sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor 
în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;

s) dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă 
acelaşi drept şi pentru consumator;

t) dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată 
fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare îşi 
rezervă dreptul de a dispune în mod unilateral încetarea unui contract încheiat pe o perioadă 
nedeterminată şi fără o notificare prealabilă în cazul unui motiv întemeiat, cu condiţia ca 
furnizorul să fie obligat să informeze imediat celelalte părţi contractante.

(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. a), p) şi t) nu sunt aplicabile în cazul:
a) tranzacţiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare şi altor produse sau servicii, în 

cazul în care preţul este legat de fluctuaţiile cotaţiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale 
unei rate de schimb pe piaţa financiară, pe care vânzătorul sau furnizorul nu le poate controla;

b) contractelor pentru cumpărarea sau vânzarea de devize, cecuri de călătorie, ordine de 
plată internaţionale emise în devize sau alte instrumente de plată internaţionale.

Anexă



5. Legea nr. 363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în 

relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor

publicată în 
M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007

cu modificările şi completările aduse prin:
Legea nr. 130/2010 pentru modifi carea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 363/2007 privind 

combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor (M. Of. nr. 453 din 2 iulie 
2010);

Legea nr. 33/2015 pentru modifi carea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte 
ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării 
alimentelor (M. Of. nr. 170 din 11 martie 2015);

O.G. nr. 37/2015 pentru modifi carea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor[1] 
(M. Of. nr. 654 din 28 august 2015).

extras

Titlul I. Definirea şi interzicerea 
unor practici comerciale incorecte

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta lege are drept scop o mai bună funcţionare a pieţei şi asigurarea unui nivel 
înalt de protecţie a consumatorilor, prin reglementarea practicilor comerciale ce pot aduce 
atingere intereselor economice ale consumatorilor.

Art. 2. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnifi caţii:
a) consumator – orice persoană fizică sau grup de per soane fizice constituite în asociaţii, 

care, în practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, acţionează în s copuri din afara 
activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

b) comerciant – orice persoană fizică sau juridică care, în practicile comerciale ce fac 
obiectul prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de 
producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice p ersoană care acţionează în acelaşi scop, în 
numele sau pe seama acesteia;

c) produs – orice bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi şi obligaţii;
d) practici ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, denumite în continuare practici 

comerciale – orice acţiune, omisiu ne, comportament, demers sau prezentare comercială, 
inclusiv publicitate şi comercializare, efectuate de un comerciant, în strânsă legătură cu 
promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor;

[1] Potrivit art. III din O.G. nr. 37/2015, prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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e)[1] deformarea substanţială a comportamentului economic al consumatorilor – folosirea 
unei practici comerciale cu scopul de a a fecta în mod considerabil capacitatea consumatorilor 
de a lua o decizie în cunoştinţă de c auză, determinându-i astfel să ia o decizie pe care altfel 
nu ar fi luat-o;

f) cod de conduită – acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislaţie sau 
dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul comercianţilor care se angajează să 
îl respecte cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai m  ulte sectoare 
de activitate;

g) responsabil de cod – orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianţi, 
responsabilă cu întocmirea şi revizuirea unui cod de conduită şi/sau cu supravegherea respectării 
acestui cod de către cei care s-au angajat să îl respecte;

h) diligenţă profesională – co mpetenţa şi grija aşteptate, în mod rezonabil, de un consumator 
din partea comercianţilor, în conformitate cu practicile corecte de piaţă şi/sau cu principiul 
general al bunei-credinţe, în domeniul de activitate al acestora;

i) invitaţie de a cumpăra – prezentarea comercială prin care se menţionează caracteristi cile 
şi preţul produsului într-un mod corespunzător mijloacelor utilizate pentru aceasta şi care, prin 
urmare, permite consumatorului achiziţionarea de produse;

j) influenţă nejustificată – folosirea unei poziţii de forţă faţă de consumator, de manieră să 
exerci te presiune asupra acestuia, chiar fără a recurge sau a ameninţa cu recurgerea la forţă 
fizică, într-un mod care limitează semnificativ capacitatea consumatorului de a lua o decizie 
în cunoştinţă de cauză;

k) decizie de tranzacţionare – orice decizie luată de un consumato r privind oportunitatea, 
modalităţile şi condiţiile de achiziţionare a produsului, modalitatea de plată – integrală sau 
parţială –, păstrarea ori renunţarea la produs sau exercitarea unui drept contractual, aceasta 
putând conduce ori la acţiunea consumatorului or i la abţinerea de a acţiona;

l) profesie reglementată – activitatea sau ansamblul de activităţi profesionale pentru care 
accesul sau exercitarea este condiţionată, direct ori indirect, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională;

m) consumator mediu – consumatorul con siderat ca fiind rezonabil informat, atent şi precaut, 
ţinând seama de factorii sociali, culturali şi lingvistici.

Art. 3. (1) Prezenta lege se aplică practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii, astfel cum sunt defi nite la art. 4, înainte, în timpul şi după o tranzacţie comercială 
referitoare la un produs.

(2) Prezenta lege nu aduce atingere:
a) dispoziţi ilor legale ce reglementează contractele şi, în special, prevederilor referitoare 

la validitatea, întocmirea sau efectele contractelor;
b) dispoziţiilor comunitare sau naţionale privind aspectele de sănătate şi securitate a 

produselor;
c) dispoziţiilor legale ce stabilesc competenţa in stanţelor de judecată;
d) condiţiilor de intrare într-o profesie sau de obţinere a autorizaţiei pentru desfăşurarea 

acesteia, codurilor deontologice sau altor dispozi ţii legale specifice ce guvernează profesiunile, 
în scopul menţinerii unui înalt nivel de probitate al acestora;

e) dispoziţiilor referitoare la serviciile financiare, astfel cum sunt definite în Ordonanţa 
Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilo r la încheierea şi executarea contractelor 
la distanţă privind serviciile financiare, aprobată prin Legea nr. 399/2004, şi nici dispoziţiilor 
referitoare  la bunurile imobile, în cazul în care aceste dispoziţii sunt mai restrictive sau mai 
riguroase decât cele  din prezenta lege.

[1] Lit. e) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Legea 
nr. 33/2015.

Art. 3
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(3) Prezenta lege nu se aplică dispoziţiilor ce reglement ează certificarea şi indicarea mărcilor 
titlurilor în cazul metalelor preţioase.

Capitolul II. Practici comerciale incorecte

Art. 4. (1)[1] O practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, 
următoarele condiţii:

a) este contrară cerinţelor  diligenţei profesionale;
b) deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esenţial comportamentul 

economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează ori al membrului 
mediu al unui grup, atunci când o practică comercială este adresată unui anumit grup de 
consumatori.

(2) Practicile comerciale susceptibile să deformeze în mod esenţial comportamentul economic 
al unui anumit grup vulnerabil de consumatori, clar id entificabil, trebuie evaluate din perspectiva 
membrului mediu al grupului. Grupul de consumatori este cu precădere vulnerabil la respectiva 
practică sau la produsul la care aceasta se referă, din motive de infirmitate mentală sau fizică, 
de vârstă sau de credulitate, comportamentul economic al acestuia putând fi în m od rezonabil 
prevăzut de comerciant. Această prevedere nu  aduce atingere practicilor publicitare obişnuite 
şi legitime ce constau în declaraţii exagerate sau declaraţii ce nu sunt destinate a fi luate ca 
atare.

(3) Practicile comerciale incorecte sunt, în special, cele:
a) înşelătoare, în sensul prevederilor art. 6 şi 7;
b) agresive, în sensul p revederilor art. 8 şi 9.
(4) Lista practicilor comerciale care, în orice situaţie, se consideră incorecte este prevăzută 

în anexa nr. 1.

Secţiunea 1. Practici comerciale înşelătoare

Art. 5. Practicile comerciale înşelătoare pot fi acţiuni înşelătoare sau omisiuni înşelătoare.

Art. 6. (1) O practică comercială este considerată ca fi ind acţiune înşelătoare dacă aceasta 
conţine informaţii false sau, în orice situaţie, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare 
sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, 
fi e îl determină, fi e este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacţionare 
pe care altfel nu ar fi  luat-o, chiar dacă informaţiile sunt, în fapt, corecte în raport cu  unul sau 
mai multe dintre următoarele elemente:

a) exist enţa sau natura produsului;
b) principalele caracte ristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, 

fabricarea, compoziţia, accesoriile, asistenţa acordată după vânzare şi instrumentarea reclamaţiilor, 
m odul şi data fabricaţiei sau prestării, livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, 
cantitatea, specificaţiile, originea geografică sau comercială, rezultatele care se pot obţine din 
utilizarea sa, rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau controalelor efectuate 
asupra produsului;

c) perioada pentru care comerciantul se angajează, motivele utilizării practicii comerciale 
şi natura desfăşurării vânzării, precum şi toate declaraţiile sau toate simbolurile care ar induce 
o legătură între produs sau comerciant şi o sponsorizare sau o aprobare, direct ori indirect;

d) preţul sau modul de calcul al preţului ori existenţa unui avantaj  specific al preţului;
e) necesitatea  service-ului, a unei piese separate, a înlocuirii sau a reparării;

[1] Partea introductivă de la alin. (1) al art. 4 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II 
pct. 1 din O.G. nr. 37/2015.
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f) natura, competenţele şi drepturile comerciantului sau ale reprezentantului său, cum ar 
fi: identitatea şi patrimoniul, calificările sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legăturile sale, 
drepturile de proprietate industrială, de autor sau comercială ori recompense şi distincţii 
primite;

g) drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de reparare, de înlocuire sau 
de restituire a contravalorii ca urmare a rezoluţiunii contractului, astfel cum s unt prevăzute de 
Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, sau riscurile 
pe care consumatorul le poate întâmpina.

(2) O practică comercială este, de asemenea, considerată ca fiind acţiune înşelătoare dacă, 
în contextul prezentării situaţiei de fapt, ţinând cont  de toate caracteristicile şi circumstanţele, 
determină sau este susceptibilă să determine consu matorul mediu să ia o decizie de tranzacţionare 
pe care altfel nu ar fi luat-o. În a cest caz, acţiunea înşelătoare este determinată de:

a) orice activitate de comercializare privind produsul, inclusiv publicitatea comparativă, 
creând o confuzie cu alt produs, marca, numele sau cu alte semne distinctive ale unui concurent;

b) nerespectarea de către comerciant a obligaţiilor prevăzute în co dul de conduită pe care 
s-a angajat să îl respecte, dacă:

(i) angajamentul său nu este o aspiraţie, ci este ferm şi poate fi verificat;
(ii) acesta indică, în cadrul unei practici comerciale, că s-a angajat să respecte codul.

Art. 7. (1) O practică comercială este considerată ca fi ind omisiune înşelătoare dacă, în 
contextul prezentării situaţiei de fapt, ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele 
acesteia, precum şi de limitele mijloacelor de comunicare utilizate pentru transmiterea informaţiei 
omite o informaţie esenţială necesară consumatorului mediu, ţinând cont de context, pentru 
luarea unei decizii de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză şi, prin urmare, determină sau este 
susceptibilă să determine luarea de către con sumator a unei decizii de tranzacţionare pe care 
altfel nu ar fi  luat-o.

(2) O practică comercială este, de asemenea, considerată ca fiind omisiune înşelătoare 
atunci când, ţinând cont de aspectele prevăzute la alin. (1), un comerciant ascunde sau oferă 
într-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu ori în contratimp o informaţ ie esenţială sau nu indică 
intenţia comercială a practicii, în cazul în care acea sta nu rezultă deja din context, şi când, în 
oricare dintre cazuri, consumatorul mediu este determinat s au este susceptibil a fi determinat 
să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.

(3) În cazul în care mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea practicilor 
comerciale impun limite în spaţiu sau în timp, în momentul determinării practicii ca fiind sau nu 
omisiune înşelătoare, se va ţine cont de aceste limite, precum şi de orice măsuri luate de către 
comerciant în vederea punerii informaţiei la dispoziţia consumatorului prin alte mijloace.

(4) În cazul unei invitaţii de a cumpăra, următoarele informaţii sunt considerate esenţiale, 
dacă nu rezultă deja din context:

a) caracte risticile principale ale produsului, ţinând cont de mijlocul de comunicare utilizat 
şi de produs;

b) sediul şi  celelalte date de identificare ale comerciantului şi, în cazul în care acţionează 
pe seama altui comerciant, sediul şi celelalte date de identificare ale acestuia;

c) preţul cu toate ta xele incluse sau, dacă preţul nu poate fi în mod rezonabil calculat în 
avans, ţinând cont de natura produsului, modalitatea de calcul al acestuia. De asemenea, unde 
este cazul, toate costurile adiţionale pentru transport, livrare sau taxele poştale ori, în cazul în 
care aceste cheltuieli nu pot fi, în mod rezonabil, calculate în avans, precizarea că pot exista 
costuri adiţionale ce trebuie suportate de consumator;

d) modalităţile de plată, livrare, exe cutare şi cercetare a reclamaţiilor, dacă acestea diferă 
de condiţiile cerute de diligenta profesională;

e) pentru produsele şi tranzacţiile ce implică un  drept de renunţare sau de reziliere, 
menţionarea acestui drept.

Art. 7
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(5) Informaţiile prevăzute în legislaţie, care se refer ă la prezentările comerciale, inclusiv la 
publicitate sau comercializare, sunt esenţiale. Lista nelimitativă a acestora este cuprinsă în 
anexa nr. 2.

Secţiunea a 2-a. Practici comerciale agresive

Art. 8. O practică comercială este considerată agresivă dacă, în contextul pr ezentării situaţiei 
de fapt şi ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele, limitează sau este susceptibilă 
să limiteze în mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu 
cu privire la produs, prin hărţuire, constrângere, inclusiv prin utilizarea forţei fizice sau prin 
influenţa nejustificată şi, prin urmare, determină sau este susceptibilă să determine consumatorul 
să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.

Art. 9. Pentru a determina dacă o practică comercială recurge la hărţuire, constrângere, 
inclusiv la forţă fi zică sau  la infl uenţă nejustifi cată, se iau în considerare următoarele elemente:

a) momentul, locul desfăşurării, natura şi/sau durata acesteia;
b) recurgerea la ameninţare, la un limbaj sau la un comportament a buziv;
c) exploatarea de către comerciant a unei situaţii nefericite  sau a unei circumstanţe 

speciale, de o asemenea gravitate încât afectează  raţionamentul consumatorului mediu şi 
de care comerciantul este conştient, în scopul influenţării deciziei consumatorului cu privire 
la produs;

d) orice obstacol oneros sau disproporţionat, neprevăzut în contract, impus de comerciant, 
atunci când consumatorul doreşte să îşi exercite drepturi le contractuale, inclusiv dreptul de a 
înceta contractul sau de a schimba produsul ori de a se adresa unui alt comerciant;

e) orice ameninţare cu măsuri, în situaţia în care acestea nu pot fi luate în mod legal.

Capitolul III. Competenţă, sesizare şi control

Secţiunea 1. Competen ţă şi sesizare

Art. 10. (1) În vederea stopării şi combaterii practicilor comerciale incorecte, persoanele 
sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes legitim pot fie să sesizeze Autorit atea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor în legătură cu practicile comerciale incorecte pentru ca aceasta 
să decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva comercianţilor care au 
săvârşit sau sunt susceptibili să săvârşească practici comerciale incorecte.

(2) Operatorii economici concurenţi pot informa Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor în legătură cu practicile comerciale incorecte.

Art. 11. (1) Comercianţii trebuie să furnizeze dovezi privind exactitatea afi rmaţiilor în legătură 
cu practica comercială întreprinsă şi sunt obligaţi, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor sau a  instanţelor judecătoreşti, să le pună acestora la dispoziţie 
documente care să probeze cele afi rmate.

(2) În cazul în care documentele nu sunt furnizate în termenul stabilit de solicitanţi sau dacă 
sunt considerate insuficiente, afirmaţiile în cauză se consideră inexacte.

Secţiunea a 2-a. Răspunderi şi sancţiuni

Art. 12. (1) Autoritatea Naţional ă pentru Protecţia Consumatorilor poate dispune măsuri 
conform prezentei legi, prin ordin emis de conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor sau prin decizie emisă de conducătorii unităţilor cu personalitate juridic ă din 
subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Ordinul sau decizia emise potrivit alin. (1) se motivează.

Art. 8-12
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(3) Ordinul sau decizia emise potrivit alin. (1) pot fi atacate la instanţa de contencios 
administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(4) Conte starea în instanţă nu suspendă de drept executarea măsurilor dis puse.

Art. 13. (1) În măsura în care se consideră necesar, ţinând cont de toate interesele implicate 
şi, în special, de interesul public, instanţele judecătoreşti competente sau Autoritatea Naţional ă 
pentru Protecţia C onsumatorilor vor dispune, în procedură de urgenţă, chiar fără a exista o 
dovadă a unei pierderi sau a unui prejudiciu efectiv ori a intenţiei sau a neglijenţei comerciantului, 
una dintre următoarele măsuri:

a) încetarea sau instituirea procedurilor legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor 
comerciale incorecte;

b) interzicerea sau instituirea procedurilor legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor 
comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost încă puse în practică, dar acest lucru este 
iminent;

c) transmi terea de către Consiliul Naţional al Audiovizualului, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la primirea solicitării, a date lor de identificare a persoanelor fizice sau juridice implicate în 
realizarea publicităţii audiovizuale, considerată a fi o practică comercială incorectă, precum şi 
o copie a materialului publicitar difuzat.

(2)  În cazul în care, în vederea eliminării efectelor practicilor comerciale incorecte, s-a 
dispus încetarea, respectiv interzicerea acestora, iar hotărârea judecătorească prin care s-a 
dispus această măsură a rămas definitivă şi irevocabilă ori ordinul, respectiv decizia emisă 
potrivit art. 12 alin. (1) nu a fost atacată potrivit art. 12 alin. (3), instanţa care a emis hotărârea 
definitivă şi irevocabilă, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, poate 
solicita:

a) publicarea acesteia, integral sau parţial, în forma pe care o consideră adecvată;
b) publicarea unui comunicat rectificator. Comunicatul rectificator trebuie să cuprindă sediul 

şi celelalte date de identificare ale comerciantului, practica incorectă săvârşită, data la care a 
fost săvârşită, precum şi măsurile dispuse.

(3) Publicarea, în condiţiile prevăzute la alin. (2), se va face, în  toate cazurile, într-un ziar 
de largă circulaţie, pe cheltuiala comerciantului.

Art. 14. ( 1) Prezenta lege nu exclude controlul pe care responsabilii codurilor de conduită 
îl pot efectua, în conformitate cu prevederile din codurile de conduită pe care comercianţii s-au 
angajat să le respecte.

(2) Efectuarea controlului prevăzut la alin. (1) nu  exclude şi nu limitează dreptul consumatorilor, 
al asociaţiilor sau al concurenţilor de a sesiza responsabilul de cod şi nici dreptul consumatorilor 
sau al asociaţii lor de a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ori 
instanţei judecătoreşti competente.

Art. 15. (1)[1] Utilizarea de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte este 
interzisă, co nstituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte 
definite la art. 4 alin. (1) şi (2);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale înşelătoare 
definite la art. 6 şi 7, precum şi pentru utilizarea oricăreia d intre practicile enumerate în anexa 
nr. 1 la paragraful «Practici comerciale înşelătoare»;

c) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive 
definite la art. 8 şi 9,  precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa 
nr. 1 la paragraful «Practici comerciale agresive.

[1] Alin. (1) al art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 2 din O.G. nr. 37/2015.
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(2)[1] Nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul sau decizia prevăzute la art. 12 alin. (1) 
se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(3) Contravenţiile prevăzute de prezenta lege  se constată la sesizarea consumatorilor, a 
asociaţiilor care, potrivit legii, au un interes legitim ori din oficiu, de către reprezentanţii 
împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(4) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul con  statator poate 
propune ca sancţiune complementară suspendarea activităţii până la încetarea practicii 
comerciale incorecte.

(5) Sancţiunea complementară propus ă pentru a fi aplicată potrivit alin. (4) se dispune prin 
ordin emis de conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau prin decizie 
emisă de conducătorii unităţilor cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Co nsumatorilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 12 alin. (3) şi (4).

Art. 16. Contravenţiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al  contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

[…]

Titlul III. Dispoziţii finale

Art. I. În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în aplicarea 
dispoziţiilor titlului I, Guvernul, prin organismele sale specializate, va elabora norme şi reglementări 
specifice, care se vor publica în Monitorul Oficial al  României, Partea I.

Art. II. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va 
aproba prin hotărâre regulamentul privind înfi inţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă 
şi informare ale consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de fi nanţare ale 
acestora.

Art. III. (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va informa prin mass-media consumatorii în legătură 
cu dispoziţiile titlului I.

(2) La solicitarea operatorilor economici, Autoritatea Naţ ională pentru Protecţia Consumatorilor 
va oferi acestora consultanţă în realizarea unor coduri de conduită.

Art. IV. (1) Până la data de 12 iunie 2013 pot fi  aplicate dispoziţii mai restrictive decât cele 
din prezenta lege, dispoziţii apărute ca urmare a transpunerii unor directive cu clauze minime 
de armoni zare.

(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va notifica Comisiei Europene 
dispoziţiile legale la care se face referire la alin. (1).

Art. V. Următoarele acte normative se vor republica, dându-se textelor  o nouă numerotare:
a) Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi 

executarea contractelor la distanţă, publicată în Monitorul Oficial al Români ei, Partea I, nr. 431 
din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/2003, precum şi 
cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege;

b) Legea nr. 12/1990 privind pr otejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, cu modifică rile 
şi completările ulterioare, precum şi cu modificarea adusă prin prezenta lege;

c)  Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor 
comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, 

[1] Alin. (2) al art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 33/2015.
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2002, precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege;

d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 p rivind reglementarea producţiei, circulaţiei 
şi comercializării alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 
29 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, precum şi cu 
modificarea adusă prin prezenta lege;

e) Legea nr. 296/20 04 privind Codul consumului, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificarea adusă prin prezenta lege;

f) Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de 
igienă şi sănătate publică, p ublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 
noiembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor 
din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu 
modificările şi completările ul terioare;

h) Legea pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 541 din 28 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la f olosirea ciupercilor din flora 
spontană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 7 martie 2006, cu 
modificările ulterioare;

j) Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor la dis tanţă privind serviciile financiare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004, aprobată prin Legea nr. 399/2004, cu modificările 
şi completările aduse prin prezenta lege;

k) Legea nr. 240/20 04 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de 
produsele cu defecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 22 iunie 
2004,  cu modificarea adusă prin prezenta lege;

l) Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate 
consumatorilor, persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea  I, nr. 611 
din 6 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege;

m) Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi 
şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 20 decembrie 
2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege;

n)  Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 18 noiembrie 2003, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege;

o) Legea nr.  245/2004 privind securitatea generală a produselor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 25 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege;

p) Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachet elor 
de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 7 iunie 
2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege;

r) Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul 
Of icial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege;

s) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I,  nr. 313 din 6 aprilie 2006, cu modificările ulterioare;

ş) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare;
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t) Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate 
comer cializării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

ţ) Ordonanţa Guver nului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului 
Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 
din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006;

u) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, 
aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. VI. Titlul I di n prezenta lege transpune prevederile Directivei 2005/29/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor 
de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modifi care a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, 
a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, 
şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului („Directiva 
privind practicile comerciale neloiale”), publicată în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene (JOCE) 
nr. L 149 din 11 iunie 2005.

Art. VII.  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

An exa nr. 1

Practici comerciale considerate incorecte în orice situaţie

I. Practici comerciale înşelătoare

1. Afirm area de către comerciant că este parte semnatară a unui cod de conduită, în cazul 
în care nu este.

2. Afişarea unui  certificat, a unei mărci de calitate sau a unui echivalent fără a fi obţinut 
autorizaţia necesară.

3. Afirmarea că un cod d e conduită a primit aprobarea unui organism public sau a unui alt 
organism, în cazul în care aceasta nu a fost primită.

4. Afirmarea că un comerciant,  inclusiv practicile sale comerciale, sau că un produs a fost 
agreat, aprobat ori autorizat de un organism public sau privat, în cazul în care nu este adevărat, 
ori afirmarea că a fost agreat, aprobat sau autorizat fără a respecta condiţiile de agreare, 
aprobare sau autorizare.

5. Lansarea unei invitaţii de a cumpăra prod use la un anumit preţ, în cazul în care comerciantul 
nu dezvăluie existenţa unor motive rezonabile în baza cărora ar aprecia că nu va putea să 
furnizeze, el însuşi sau prin intermediul altui comerciant, acele produse sau produse similare 
la acelaşi preţ, pentru o perioadă şi într-o cantitate rezonabile, avându-se în vedere produsul, 
amploarea reclamei şi preţul oferit.

6. [1] Lansarea unei invitaţii de a cumpăra produse la un anumit preţ, pentru ca apoi, în 
scopul promovării unui produs diferit, comerciantul să recurgă la una dintre următoarele fapte:

a) refuzul prezentării articolului care a făcut obiectul publicităţii;
b) refuz ul luării comenzii privind respectivul articol sau al livrării în cadrul un ui termen 

rezonabil;
c) prezentarea unui eşantion cu defecte.
7. Afirmarea falsă că un produs nu va fi disp onibil decât pentru o perioadă foarte limi tată 

de timp sau că nu va fi disponibil decât în anumite condiţii, pentru o perioadă foarte limitată, 

[1] Pct. 6, 8 şi 14 din parag. Practici comerciale înşelătoare sunt reproduse astfel cum au fost 
modificate prin art. I pct. 4. din Legea nr. 33/2015.
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în scopul obţinerii unei decizii imediate şi al lipsirii consumatorilor de alte posibilităţi sau de un 
termen suficient pentru a putea face o alegere în cunoştinţă de cauză.

8. Angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvânzare către consumatori, 
atunci când comerciantul a c  omunicat cu aceştia, înaintea încheierii tranzacţiei, într-o limbă 
ce nu este limba oficială a statului membru în care acesta este stabilit şi, ulterior, a furnizat 
respectivul serviciu numai în altă limbă, fără însă a informa în mod clar consumatorii cu privire 
la aceasta, înainte de angajarea în tranzacţie.

9. Afirmarea sau crearea impresiei că un produs poate fi în mod legal vândut, în situaţia în 
care acest lucru nu este posibil.

10. Prezentarea  drepturilor oferite consumatorilor prin lege ca o caracteristică distinctă a 
ofertei comerciantului.

11. Utilizarea unui context edito rial în mass-media, în vederea promovării unui produs 
pentru a cărui reclamă comerciantul a plătit, fără însă ca aceasta  să se precizeze clar fie în 
cuprins, fie prin imagini sau sunete uşor de identificat de către consumator (publicitate 
mascată). Această dispoziţie nu aduce atingere prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare.

12. Lansarea de afirmaţii inexacte cu privire la natura şi amploarea riscului pentru securitatea 
personală a consumatorului sau a familiei acestuia, în situaţia în care consumator ul nu 
achiziţionează produsul.

13. Promovarea, cu intenţia de a induce în eroare consumatorul, a unui produs care se 
aseamănă cu un alt produs fabricat de un anumit producător, astfel încât consumatorul să 
creadă că prod usul este fabricat de acest producător.

14. Crearea, operarea sau promovarea unui sistem promoţional piramidal, în care consumatorul 
oferă o contraprestaţie, inclusiv în produse, servicii sau bani, în schimbul posibilităţii de a primi 
compensaţ  ie, ce provine în special ca urmare a introducerii unui alt consumator în sistem decât 
ca urmare a vânzării sau consumului produselor.

15. Afirmarea de către un comerciant că îşi încetează activitatea sau se stabileşte în altă 
parte, atunci când acest lucru nu este adevărat.

16. Afirmarea că un produs poate facilita câştiguri la jocurile de noroc.
17.  Falsa afirmaţie că produsul poate vindeca boli, disfuncţii sau malformaţii.
18. Transmiterea de informaţii inexacte cu privire la condiţiile oferite de pia ţă sau la 

posibilitatea achiziţionării produsului, cu intenţia de a determina  consumatorul să cumpere 
produsul în condiţii mai puţin favorabile decât în condiţiile  normale ale pieţei.

19. Afirmarea, în cadrul unei practici comerciale, că se va organiza un concurs sau se va 
oferi un premiu în scopuri promoţionale, fără însă a acorda premiul promis sau un echivalent 
rezonabil.

20. Descrierea unui produs ca fiind „gratis”, „fără costuri” sau  într-un mod similar, în cazul 
în care consumatorul trebuie să suporte alte costuri, în afară de costurile inevitabile ce rezultă 
din răspunsul la practica comercială şi din plata pentru livrarea sau ridica rea produsului.

21. Includerea în materialele publicitare a unei facturi sau a unui document similar referitor 
la plată, prin care se dă consumatorului impresia că acesta a comandat deja produsul promovat, 
când, de fapt, acesta nu l-a comandat.

22. Afirmarea falsă sau crearea impresiei că acţiunile comercia ntului nu sunt legate de 
activităţile sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, sau falsa 
prezentare a calităţii sale de consumator.

23. Crearea impresiei false că service-ul postvânzare cu privire la un pr odus este disponibil 
într-un stat membru, altul decât cel în care produsul este vândut.

II. Practici comerciale agresive

1. Crearea impresiei consumatorului că nu poate părăsi sediul comerciantului până când 
nu se întocmeşte un contra ct.
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2. Efectuarea personală de vizite la locuinţa consumatorului, ignorând solicitarea acestuia 
de a pleca sau de a nu se întoarce, cu excepţia situaţiilor legitime şi în măsură justificată, 
conform legi slaţiei naţionale, pentru punerea în aplicare a unei obligaţii contractuale.

3. Solicitarea persistentă şi nedorită, prin inter mediul telefonului, faxului, e-mailului sau prin 
alte mijloace de comunicare la distanţă, cu excepţia situaţiilor legitime şi în măsură justificată, 
conform legislaţiei naţionale, pentru punerea în aplicare a unei obligaţii contractuale. Dispoziţiile 
prezentului punct se pun în aplicare fără  a încălca prevederile art. 15 şi 16 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor 
la distanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/2003, ale art. 12 alin. (1) din 
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 
alin. (1)-(3) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare.

4. Solicitarea de la un consumator care doreşte să execute o poliţă de asigurare de a aduce 
documente care nu pot fi considerate în mod rezonabil relevante, pentru a stabili dacă pretenţia 
este validă, sau lipsa sistematică a răspunsului la corespondenţa pertinentă, cu scopul de a 
determina un consumator să renunţe la exercitarea drepturilor sale contractuale.

5. Includerea într-o reclamă a  unui îndemn direct adresat copiilor să cumpere produsele 
promovate sau să îşi convingă părinţii ori alţi adulţi să cumpere produsele promovate. Dispoziţiile 
acestui punct se aplică fără a încălca prevederile art. 33 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare.

6. Solicitarea unei plăţi imediate sau ulterioare pentru returnarea ori păstrarea  în condiţii 
sigure a produsului furnizat de comerciant, dar nesolicitat de consumator, cu excepţia cazului 
în care produsul este un înlocuitor furnizat în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/2003.

7. Informarea explicită a consumatorului că, în cazul în c are acesta nu cumpără produsul 
sau serviciul, comerciantul riscă să îşi piardă serviciul ori mijloacele de trai.

8. Crearea falsei impresii consumatorului că a câştigat deja, va câştiga sau că, dacă va 
face un anumit lucru, va câştiga un premiu sau un alt beneficiu echivalent, când, în realitate, 
este valabilă una dintre următoarele situaţii:

a) nu există niciun premiu sau un alt beneficiu echiv alent;
b)[1] orice acţiune întreprinsă în vederea solicitării premiului sau a altui beneficiu echivalent 

este condiţionată de plata unei sume de bani ori de suportarea unui cost de către consumator.

Anexa nr. 2

Dispoziţii din legislaţia naţională ce stabilesc reguli 
în materie de publicitate şi de comunicare comercială

1. Art. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la 
încheierea şi executarea c ontractelor la distanţă, publicată în Monitorul Oficial al Rom  âniei, 
Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 51/2003

2. Art. 6-10 din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 
din 7 iunie 2007

3. Art. 4 alin. (5)  din Legea nr. 282/2004 privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele 
aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a 

[1] Lit. b) de la pct. 8 din parag. Practici comerciale agresive este reprodusă astfel cum a fost 
modificată prin art. I pct. 5. din Legea nr. 33/2015.
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unor bunuri imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 
2004

4. Art. 6 şi 7 din Hotăr ârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a 
preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 524 din 25 octombrie 2000

5. Ar t. 5 din Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru 
consum destinate consumatorilor, persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004

6. Art. 4-6 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheiere a 
şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, publicată în Monitorul Oficial 
ai României, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004, aprobată prin Legea nr. 399/2004

7. Art. 5 şi art. 6 alin. (2) din Legea nr. 365/2002  privind comerţul electronic, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006

8. Art. 73, art. 184, art. 185 alin. (1), art. 187 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
publica tă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările 
şi completările ulterioare

9. Art. 12 alin. (16)-(19) şi art. 241 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 148 din 10 
aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare

10. Art. 1-6 şi art. 8 alin. (1) şi (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere 
 a Asigurărilor nr. 3.111/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care 
asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004

11. Art. 401 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi 
completările ulterioare

12. Art. 21 şi 93 d in Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006

13. Art. 792-811 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea  I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.
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6. O.G. nr. 38/2015 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor 

dintre consumatori şi comercianţi

publicată în
M. Of. nr. 654 din 28 august 20 15

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea 
nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 21 ma i 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul 
privind SOL în materie de consum),

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Obiect. Prezenta ordonanţă creează cadrul legal, astfel încât reclamaţiile împotriva 
comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică 
proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, 
eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi 
a bunei funcţionări a pieţei.

Art. 2. Domeniul de aplicare. (1) Prezenta ordonanţă se aplică procedurilor de soluţionare 
extrajudiciară a litigiilor naţionale şi transfrontaliere izvorâte din contrac tele de vânzări sau din 
contractele de prestări de servicii încheiate între un comerciant care desfăşoară activităţi în 
România şi un consumator rezident în Uniunea Europeană prin intervenţia unei entităţi de 
soluţionare alternativă a litigiilor, care propune sau impune o soluţie şi care acţionează în 
România.

(2) Prezenta ordonanţă nu se aplică:
a) procedurilor de soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin 

proceduri proprii;
b) serviciilor neeconomice de interes general;
c) litigiilor între comercianţi;
d) negocierilor directe  între consumator şi comerciant;
e) încercărilor efectuate de un judecător de a soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii 

judiciare referitoare la respectivul litigiu;
f) procedurilor iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator;
g) serviciilor de sănătate prestate pacienţilor de către cadre medicale pentru evaluarea, 

menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea şi furnizarea 
de medicamente şi dispozitive medicale;

h) unităţilor şi instituţiilor publice de învăţământ postliceal sau  superior.
(3) Prezenta ordonanţă instituie cerinţe armonizate de calitate pentru entităţile de soluţionare 

altern ativă a litigiilor şi pentru procedurile de sol uţionare alternativă a litigiilor p entru a asigura 
că, după punerea sa în aplicare, consumato rii au acces la mecanisme de soluţionare extrajudiciară 
a litigiilor de înaltă calitate, transparente, eficace şi echitabile.

Art. 3. Defi niţi i. (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos  semnifi că 
după cum urmează:
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a) consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, 
aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, repub licată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) comerciant – orice persoană fizi că sau juridică, publică ori privată, care acţionează în 
cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum 
şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;

c) contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia comerciantul transferă sau se 
angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul 
plăteşte ori se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept 
obiec t atât produse, cât şi servicii conexe acestora;

d) contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în 
temeiul căruia comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu consumatorului, 
iar acesta plăteşte ori se angajează  să plătească preţul acestuia;

e) litigiu naţional – un litigiu care rezultă dintr-un contract de vânzare sau de prestare de 
servicii, în cazul în care consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse sau 
servicii, îşi are reşedinţa în acelaşi stat membru în care este stabilit comerciantul ;

f) litigiu transfrontalier – un litigiu care rezultă dintr-un contract de vânzare sau de prestare 
de servicii, în care consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse sau servicii, 
îşi are reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât cel în care este stabilit 
comerciantul;

g) procedura de soluţionare alternativă a litigiilo r, denumită în continuare procedura SAL – o 
procedură, astfel cum este menţionată la art. 2, care îndeplineşte cerinţele prezentei ordonanţe 
şi este aplicată de o entitate de soluţionare alternativă a litigiilor;

h) entitate de soluţionare alternativă a litigiilor, denumită în con tinuare entitate SAL – structură 
care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi care poate funcţiona exclusiv în 
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul unei autorităţi publice 
centrale sau a unei autorităţi administrative autonome cu responsab ilităţi în domeniul protecţiei 
consumatorilor. În domeniul bancar, entitate SAL este Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor 
înfiinţat conform art. 21. Entităţile SAL sunt înscrise pe listă în conformitate cu art. 31 alin. (2);

i) autoritate competentă – Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii ş i Mediului de 
Afaceri;

j) platforma europeană de soluţionare online a litigiilor, denumită în continuare platforma 
SOL – instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluţionarea independentă, 
imparţială, transparentă, eficace, rapidă şi echitabilă, pe cale extrajudic iară, a litigiilor care 
privesc obligaţiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii 
online dintre un consumator care îşi are reşedinţa în Uniune şi un comerciant stabilit în Uniune, 
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulament 
privind SOL în materie de consum).

(2) Un comerciant este stabilit:
 a) în locul în care îşi desfăşoară activitatea profesională, dacă este vorba despre o persoană 

fizică;
b) în locul în  care îşi are sediul social sau în care îşi desfăşoară în principal activitatea, 

inclusiv o sucursală, agenţie sau o altă unitate, dacă este vorba despre o societate sau o altă 
persoană juridică ori despre o asociaţie de persoane fizice sau juridice.

(3) O entitate SAL este stabilită în lo cul în care structura care derulează procedura SAL îşi 
desfăşoară activitatea.

Art. 4. Relaţia cu alte acte juridice. (1) În absenţa unor dispoziţii contrare, în cazul în  care 
o dispoziţie a acesteia se afl ă în contradicţie cu o dispoziţie prevăzută într-un alt act normativ 

Art. 4
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care transpune un act juridic al Uniunii Europene şi care priveşte proceduri referitoare la căile 
de atac extrajudiciare iniţiate de un consumator împotriva unui comerciant, dispoziţiile din 
prezenta ordonanţă prevalează.

(2) Prezenta ordonanţă nu aduce atingere Legii nr. 192/2006 privind medierea  şi organizarea 
profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Dispoziţiile art. 25 nu aduc atingere dispoziţiilor privind informarea consumato rilor cu 
privire la căile de atac extrajudiciare conţinute în alte acte normative ce transpun acte juridice 
ale Uniunii Europene.

(4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu aduc atingere prevederilor Ordonanţei Guvernului 
 nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 233/2002.

(5) Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu aduc atingere dreptului persoanelor de a se adresa 
instanţelo r judecătoreşti competente.

Capitolul II. Dispoziţii privind entităţile SAL şi procedurile SAL

Art. 5. Accesul la entităţile SAL şi la procedurile SAL. (1) Litigiile care intră sub incidenţa 
prezentei ordonanţe şi care implică comercianţi care desfăşoară activităţi în România pot fi 
prezentate unei entităţi SAL care îndeplineşte cerinţele prevăzute de prezenta ordonanţă.

(2) Entităţile SAL îndeplinesc următoarele cerinţe:
a) administrează un site internet actualizat care permite părţilor să aibă cu uşurinţă acces 

la informaţiile referitoare la procedura SAL şi c are permite consumatorilor să prezinte online o 
reclamaţie şi documentele justificative necesare;

b) furnizează, la cerere părţilor, pe un suport durabil, informaţiile prevăzute la lit. a);
c) permit consumatorului să prezinte o reclamaţie în scris, pe supor t hârtie sau pe alt suport 

durabil, după caz;
d) permit schimbul de informaţii dintre părţi prin  mijloace electronice sau prin poştă, după 

caz;
e) acceptă atât litigii naţionale, cât şi litigii transfrontaliere, inclus iv litigiile reglementate de 

Regulamentul (UE) nr. 524/2013;
f) se asigură că prelucrarea datelor cu cara cter personal este în conformitate cu dispoziţiile 

Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu carac ter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
cu Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice 
care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu 
caracter personal fac obiectul prelucrărilor.

(3) În situaţia în care nu există o entitate de soluţionare a litigiilor competentă pentru anumite 
sectoare de activitate, poate fi creată o entitate SAL complementară, conform prevederilor 
alin. (1), care s ă fie competentă să soluţioneze litigiile din cadrul respectivelor sectoare de 
activitate.

(4) Entităţile SAL pot refuza instrumentarea unui anumit litigiu din următoarele motive:
a) consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta 

reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;
b) litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este of ensator;
c) litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate SAL sau de către o instanţă 

judecătorească;
d) consumatorul nu a prezentat reclamaţia entităţii SAL în ter men de un an de la data la 

care acesta, după caz, a prezentat rec lamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei 
ce a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la d ata încetării acestora;

e) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a entităţii 
SAL;

Art. 5
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f) entitatea SAL sesizată nu este competentă să soluţioneze litigiul.
(5) În cazul în care o entitate SAL nu poate analiza o reclamaţie care i-a fost înaintată, 

e ntitatea SAL respectivă prezintă ambelor părţi o explicaţie privind motivele neanalizării litigiului 
în terme n de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului de reclamaţie.

(6) Re fuzul examinării unui anumit litigiu, potrivit alin. (4), nu trebuie să afecteze accesul 
consumatorilor la procedurile SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere.

(7) În cazul în care o entitate SAL nu poate examina o reclamaţie care i-a fost prezentată, 
conform alin. (4) şi pro cedurilor proprii stabilite potrivit prevederilor alin. (8), o altă entitate SAL 
poate decide dacă să primească sau să nu primească reclamaţia consumatorului, la cererea 
acestuia.

( 8) Entităţile SAL stabilesc prin reguli procedurale motivele în baza cărora refuză instrumentarea 
unui anumit litigiu.

Art. 6. Expertiză, independenţă şi imparţialitate. (1) Persoanele fi zice responsabile din 
cadrul SAL au expertiza necesară şi sunt independente şi imparţiale. Aceasta se realizează 
prin faptul că  aceste persoane:

a) dispun de cunoştinţele şi aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluţionare 
alternativă a litigiilor sau al soluţionării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum şi de 
o bună înţelegere generală a legislaţiei;

b) sunt desemnate pentru un mandat cu o durată suficientă, dar nu mai mică de 3 ani, 
pentru a asigura independenţa acţiunilor lor, şi nu pot fi eliberate din funcţie fără motive 
întemeiate;

c) nu primesc niciun fel de instrucţiuni de la oricare dintre părţi sau de la reprezentanţii 
acestora;

d) sunt remunerate într-un mod care nu este legat de rezultatul procedurii SAL;
e) comunică fără întârziere entităţii SAL orice circumstanţă care le poate afecta sau poate 

fi considerată ca afectându-le independenţa şi imparţialitatea sau care poate da naştere unu i 
conflict de interese cu oricare dintre părţile litigiului pe care trebuie să îl soluţioneze. Obligaţia 
de  a comunica astfel de elemente este o obligaţie permanentă pe tot parcursul proce durii SAL.

(2) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 11 alin. (1), entităţile SAL dispun de proceduri 
care garantează că, în cazul situaţiilor menţionate la alin. (1) lit. e):

a) persoana fizică responsabilă cu procedura SAL este înlocuită de altă persoană fizică 
abilitată, căreia i se încredinţează desfăşurarea procedurii SAL;

b) în cazul în care măsura pre văzută la lit. a) nu este posibilă, persoana fizică respectivă 
se abţine de la desfăşurarea procedurii SAL şi, după caz, entitatea SAL propune părţilor să 
înainteze litigiul unei alte entităţi SAL competente;

c) în cazul în care  măsura prevăzută la lit. b) nu este posibilă, circumstanţele sunt comunicate 
imediat părţilor, iar persoana fizică respectivă poate continua desfăşurarea procedurii SAL 
numai  dacă părţile nu au obiecţii cu privire la acest lucru după c e au fost informate cu privire 
la circumstanţe şi la dreptul lor de a formula obiecţiuni.

(3) Entităţile SAL pot să ofere formare pentru persoanele fizice responsabile de SAL. În 
cazul în care se oferă  astfel de formare, autoritatea competentă monitorizează schemele de 
formare stabilite de entităţile SAL pe baza informaţiilor care le sunt comunicate în conformitate 
cu art. 18 alin. (4) lit. g).

(4) Structurile din cadrul autorităţilor publice centrale sau din cadrul autorităţilor administrative 
autonome desemnate să deruleze proceduri SAL, precum şi centrul SAL din domeniul bancar 
îşi desfăşoară activitatea independent de structurile şi activităţile de supraveghere şi control piaţă.

(5) În domeniul bancar, în plus faţă de cerinţele generale prevăzute la alin. (1) şi (2), 
procedurile îndeplinesc următoarele cerinţe specifice:

a) persoanele fizice responsabile cu soluţionarea litigiilor  sunt numite de un organism 
colegial compus dintr-un număr egal de reprezentanţi ai organizaţiilor de consumatori şi 
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reprezentanţi ai comerciantului sau fac parte din organismul respectiv, numirea fiind rezultatul 
unei proceduri transparente;

b) persoanele fizice responsabile cu soluţionarea litigiilor se angajează să nu lucreze pentru 
comerciant, pentru o organizaţie profesională sau o asociaţie de întreprinderi din care face 
parte comerciantul pentru o perioadă d e 3 ani după ce mandatul lor în cadrul entităţii de 
soluţionare a litigiilor a ajuns la final;

c) entitatea de soluţionare a litigiilor nu are nicio legătură ierarhică sau funcţională cu 
comerciantul, este clar separată de entităţile operaţionale ale comercianţilor şi are la dispoziţie 
un buget suficient pen tru a-şi îndeplini sarcinile, care este separat de bugetul general al 
comercianţilor;

d) în cazul în care persoanele fizice responsabile de SAL sunt angajate sau remunerate 
exclusiv de o organizaţie profesională din care face parte comerciantul, acestea au la dispoziţie 
un buget alocat separat, suficient pentru îndeplinirea sarcinilor lo r.

Art. 7. Transparenţă. (1) Entităţile SAL publică pe site-urile lor internet, pe suport durabil 
dacă se solicită, şi prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate, informaţii clare şi 
uşor de înţeles, privind:

a) datele lor de contact, inclusiv adresa poştală şi de e-mail;
b) lista pe care sunt incluse, conf orm art. 31 alin. (2);
c) persoanele fizice responsabile de SAL, modalităţile de desemnare a acestora şi durata 

mandatului lor;
d) expertiza, imparţialitatea şi independenţa persoanelor fizice responsabile de SAL, în 

cazul Centrului de soluţionare alternativă prevăzut la art. 21;
e) apartenenţa entităţilor SAL la reţelele entităţilor SAL care facilitează soluţionarea litigiilor 

transfrontaliere, dacă este cazul;
f) tipurile de litigii pe care sunt competente să le soluţioneze;
g) regulile de p rocedură care reglementează soluţionarea unui litigiu şi motivele pe ntru care 

entitatea SAL poate refuza să se ocupe de un anu mit litigiu;
h) limba în care reclamaţiile pot fi prezentate entităţii SAL şi în care se desfăşoară procedur a 

SAL;
i) tipurile de norme pe care entitatea SAL le poate avea în vedere pentru soluţionarea 

litigiilor, precum dispoziţii legale, considerente de echitate, cod uri de conduită;
j) orice fel de cerinţe preliminare pe care părţile ar putea fi obligate să le îndeplinească 

înaintea începerii procedurii de sol uţionare alternativă a litigiului, inclusiv cerinţa adresată 
consumat orului de a încerca o soluţionare a litigiului direct cu comerciantul;

k) condiţiile în care părţile se pot retrage din procedură;
l) costurile care urmează să fie  suportate de către comercianţi, inclusiv orice reguli privind 

plata cheltuielilor la încheierea procedurii;
m)  durata medie a procedurii SAL;
n) efectul juridic al rezultatului procedurii SAL, precum şi faptul că hotărârile emise de 

entităţile SAL prin care este consemnat rezultatul pr ocedurii constituie de drept titlu executoriu, 
dacă nu sunt atacate în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării;

o) punerea în aplicare a deciziei SAL, dacă acest lucru este relevant.
(2) Entităţile SAL publică pe site-urile proprii, pe suport durabil la cerere, şi prin o rice alte 

mijloace pe care le consideră adecvate rapoarte de acti vitate anuale. Rapoartele cuprind 
următoarele informaţii privind litigiile naţionale şi litigiile transfrontaliere:

a) numărul de litigii înaintate  şi tipurile de reclamaţii la care  se referă;
b) orice probleme sistematice sau semnificative care apar frecvent şi duc la litigii între 

consumatori şi comercianţi; informaţiile respective pot fi însoţite de recomandări cu privire la 
modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor, în scopul de a  ridica 
standardele profesionale şi de a facilita schimbul de informaţii şi de bune practici;
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c) proporţia litigiilor pe care entitatea SAL a refuzat să le instrumenteze şi ponderea 
procentuală a tipurilor de motive pe care se bazează acest refuz;

d) în cazul procedurilor derulate de Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor înfiinţat 
conform art . 21, proporţia procentuală a soluţiilor care sunt propuse în favoarea consumatoru lui, 
respectiv a celor propuse în favoarea comerciantului;

e) proporţia de proceduri SAL care au fost întrerupte, precum şi motivul întreruperii acestora, 
dacă este cunoscut;

f) timpul mediu necesar pentru soluţionarea litigiilor;
g) proporţia respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută;
h) cooperarea entităţilor SAL în cadrul reţelelor en tităţilor SAL care facilitează soluţionarea 

litigiilor transfrontaliere, dacă este cazul,

Art. 8. Efi cacitatea procedurilor SAL. În vederea asigurării efi cacităţi i susţinute a procedurilor 
SAL, acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) procedura SAL să fie disponibilă şi uşor accesibilă online şi pe suport hârtie pentru părţile 
în litigiu, indiferent de locul în care acestea se găsesc;

b) părţile să aib ă acces la procedură fără obligaţia de a recurge la un avocat sau la un 
consilier juridic, dar fără a fi private de dreptu l lor la consiliere independentă sau de a fi 
reprezentate  sau asistate de o terţă persoană sau de reprezentanţi ai asociaţiilor de consumatori 
în orice etapă a  procedurii;

c) procedura SAL să fie gratuită;
d) părţile aflate în litigiu să fie notificate imediat după primirea tuturor documentelor care 

conţin informaţii relevante referitoare la reclamaţie de către entitatea SAL care a primit reclamaţia.

Art. 9. Corectitudinea procedurilor SAL. În cursul procedurilor SAL:
a) părţil e au dreptul de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la reclamaţia care face 

obiectul litigiului înaintat spre soluţionare entităţii SAL, în termen de 15 zile calenda ristice de 
la data comunicării acesteia, precum şi de a primi din partea entităţii SAL argumentele, probele, 
documentele şi elementele de fapt prezentate de cealaltă parte, orice declaraţii şi avize ale 
experţilor şi de a prezenta observaţii pe marginea acestora;

b) părţile sunt informate că nu sunt obligate să folosească un avocat sau  un consilier juridic, 
dar pot apela l a consultanţă independentă sau pot fi reprezentate sau asistate de o parte terţă 
sau de reprezentanţi ai asociaţiilor de consumatori în orice etapă a procedurii;

c) părţile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris sau pe un suport 
durabil, precizându-se mo tivele pe care se întemeiază rezultatul.

Art. 10. Mecanisme SAL. Entităţile SAL pot propune şi/sau impune o soluţie părţilor. Entităţile 
SAL pot derula ambele mecanisme cu condiţia de a elabora proceduri specifi ce pentru fi ecare 
mecanism în parte şi de a informa clar şi corect părţile cu privire la consecinţele alegerii unuia 
dintre mecanisme. În cazul în care entităţile SAL derulează ambele mecanisme, consumatorul 
este cel care alege unul dintre mecanisme.

Art . 11. Propunerea unei soluţii. (1) În cazul procedurilor SAL prin care se propune o 
soluţie, consumatorii au posibilitatea de a se retrage din procedură în orice moment dacă nu 
sunt satisfăcuţi de funcţionarea sau de modul de desfăşurare a procedurii. Consumatorii sunt 
informaţi despre acest d rept înaintea începerii procedurii.

(2) Înainte de a accepta soluţia propusă, părţile sunt informate cu privire la:
a) posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia propusă;
b) faptul  că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o 

procedură judiciară;
c) faptul că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care 

aplică dispoziţiile legale în vigoare;
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d) consecinţele juridice ale acceptării unei astfel de soluţii.
(3) Rezultatul procedurii SAL este comunicat părţilor, printr-o notă de soluţionare alternativă 

a litigiilor, în termen de 30 de zile calendaristice  de la data la care o entitate SAL a primit dosarul 
complet al reclamaţiei. În cazul unor litigii extrem de complexe, entitatea SAL responsabilă 
poate, dacă este necesar, să prelungească termenul cu 20 de zile calendaristice. Părţile sunt 
informate în legătură cu orice prelungire a termenului respectiv, precum şi în legătură cu 
perioada estimată pentru terminarea litigiului.

(4) Înainte de a accep ta soluţia propusă, se acordă o perioadă de 15 zile calendaristice 
pent ru a-şi exprima acordul sau dezacordul. În termenul de 15 zile calendaristice de la primirea 
notei de soluţionare a litigii lor, părţile comunică decizia lor de acceptare sau de respingere a 
soluţiei propuse.

(5) Rezultatul procedurilor SAL nu este obligatoriu dacă doar una  dintre părţi acceptă soluţia 
propusă.

Art. 12. Impunerea unei solu ţii. (1) Înainte de a alege această posibilitate de soluţionare 
a litigiului, părţile sunt informate cu privire la:

a) caracterul obligatoriu al soluţiei;
b) faptul că părţile nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia;
c) faptul că niciuna dintre părţi nu se poate retrage din procedură;
d) faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o 

procedură judiciară;
e) faptul că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care 

aplică dispoziţiile legale în vigoare;
f)  consecinţele juridice ale acceptării unei astfel de soluţii.
(2) Entităţile SAL se asigură că părţile îşi dau acordul cu privire la caracterul obligatoriu al soluţiei.
(3) În cazul în care nu există un conflict de legi, soluţia impusă nu poate conduce la privarea 

consumatorului de protecţia asigurată prin legislaţi a naţională în care consumatorul şi comerciantul 
îşi au reşedinţa obişnuită.

(4) În cazul în care există un conflict de legi, atunci când legea aplicabilă contractului de 
vânzare sau de servicii este stabilită în conformitate cu art. 6 alin. (1) şi (2) din Regula mentul 
(CE) nr. 593/2008 al Parlamentulu i European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea 
aplicabilă obligaţiilor contr actuale (Roma I), soluţia impusă de entitatea SAL nu ar trebui să 
ducă la  privarea consumatorului de protecţia care îi este oferită de legislaţia statului membru 
în care consumatorul îşi are reşedi nţa obişnuită.

(5) În cazul în care există un conflict de legi, atunci când legea aplicabilă contractului de 
vânzare sau de servicii este stabilită în  conformitate cu art. 5 alin. (1)-(3) din Convenţia de la 
Roma din  19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, soluţia impusă de 
entitatea SAL nu ar trebui să ducă  la privarea consumatorului de protecţia care îi este oferită 
de legislaţia statului membru în care îşi are reşedinţa obişnuită.

Art. 13. Rezultatul procedurii SAL. (1) În cazul în care părţile acceptă soluţia propusă, 
precum şi în cazul soluţiei  impuse, entitatea SAL emite o hotărâre motivată, iar, în cazul în 
care părţile nu acceptă soluţia propusă, entitatea SAL emite o încheiere care cuprinde descrierea 
faptelor, soluţia propusă şi decizia părţilor.

(2) În cazul în care comerciantul nu acceptă soluţia propusă, entitatea SAL informează 
consumatorul, prin încheiere, despre căile de atac administrative, respectiv judiciare la care 
poate recurge pentru soluţionarea litigiului.

(3) Hotărârea, respectiv încheierea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice 
de la adoptare şi produce efect e de la data comunicării. Acestea pot fi atacate la instanţa de 
judecată competentă.

(4) Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării 
constituie de drept titlu executoriu.
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(5) Procedurile SAL se finalizează în termen de 90 de zile calendaristice de la data la care 
o entitate SAL a primit dosarul complet al reclamaţiei. În cazul unor litigii complexe, entitatea 
SAL responsabilă poate, dacă este necesar, să prelungească termenul de 90 de zile calendaristice 
şi să info rmeze părţile în legătură cu orice prelungire, precum şi în legătură cu perioada estimată 
pentru terminarea litigiului.

Art. 14. Libertatea.  Un acord între un consumator şi un comerciant de a prezenta reclamaţii 
unei entităţi SAL, atunci când acesta a fost încheiat înainte de apariţia litigiului şi dacă are drept 
efect privarea consumatorului de dreptul său de a se adresa autorităţii administrative competente 
în vederea soluţionării reclamaţiei pe cale administrativă ori de a introduce o acţiune în instanţă 
în vederea soluţionării litigiului, nu este obligatoriu pentru consumator.

Art. 15. Reguli proprii. (1) Fiecare entitate SAL elab orează reguli proprii de soluţionare 
alternativă a litigiilor, care trebuie să respecte principiile, regulile şi cerinţele prevăzute de 
prezenta ordonanţă.

(2) Regulile menţionate la alin. (1), pre cum şi orice modificări ulterioare ale acestora sunt 
transmise autorităţii competente.

Art. 16. Efectul procedurilor SAL asupra termenelor de decădere şi de prescripţie. (1) 
Pe parcursul derulării procedurii de soluţion are alternativă a litigiilor, prescripţia dreptului la 
acţiune nu începe să curgă, iar, dacă a început să curgă, ea se suspendă.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dispoziţiilor privind d ecăderea şi prescripţia dreptului 
la acţiune stabilite prin acordurile internaţionale incidente la care România este parte.

Art. 17. Înfi inţarea entităţilor SAL. (1) Entităţile SAL se pot constitui cu respectarea 
cerinţelor stabilite prin  prezenta ordonanţă.

(2) Finanţarea entităţilor SAL se poate face din fonduri publice, private sau mixt e.
(3) Autorităţile publice centrale, autorităţile administrative autonome care intenţio nează să 

înfiinţeze entităţi SAL, precum şi Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor din sistemul bancar 
prevăzut la art. 21 transmit autorităţii competente informaţiile prevăzute la art. 18, precum şi 
orice alte informaţii solicitate de aceasta.

(4) Autoritatea competentă poate solicita documente sau clarificări suplimentare în termen 
de 15 zile calenda ristice de la data primirii notificării ori a ultimelor documente depuse. Autoritatea 
publică centrală va transmite documentele, respectiv clarificările solicitate în termen de 15 zile 
calendaristice de la primirea solicitării.

(5) Autoritatea competentă comunică rezultatul evaluării autorităţii solicitante în termen de 
30 de zile calendaristice d e la data primirii ultimului document ori a ultimelor clarificări solicitate.

(6) După primirea rezultatului evaluării, autoritatea solicitantă înfiinţează entitatea SAL cu 
respectarea reglementărilor legale  în vigoare.

Art. 18. Informaţii care trebuie notifi cate autorităţii competente de către organismele 
care doresc să fi e entităţi de soluţionare a litigiilor. (1) Organismele de soluţionare a litigiilor 
stabilite pe teritoriul României, care intenţionează să dobândească calitatea de entităţi SAL în 
temeiul prezentei ordonanţe şi să fi e incluse pe o listă în conformitate cu art. 31 alin. (2), notifi că 
autorităţii competente următoarele:

a) numele, coordonatele şi site-ul internet;
b) informaţii privind structura şi finanţarea lor, inclusiv informaţii privind persoanele fizice 

responsabile de soluţionarea liti giilor, remunerarea şi mandatul acestora;
c) r egulile de procedură;
d) comisioanele;
e) durata medie a procedurilor de soluţionare a litigiilor;
f) limba în care pot fi prezentate reclamaţii şi în care se poate desfăşura pro cedura de 

soluţionare a lit igiilor;
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g) o dec laraţie privind tipurile de litigii vizate de procedura de so luţionare a litigiilor;
h) motivele pentru care entitatea de soluţionare a litigiilor poate refuza să instrumenteze 

un anu mit litigiu în conformitate cu art. 5 alin. (4) şi (8);
i) o declaraţie motivată pe propria răs pundere care să ateste dacă entitatea respectă 

condiţiile de înfiinţare şi funcţionare ale unei entităţi SAL care intră în domeniul de aplicare al 
prezentei o r donanţe şi dacă este conformă cu cerinţele de calitate prevăzute în cap. II.

(2) În cazul modificării informaţiilor menţionate la lit. a)-h), entităţile SAL notifică, fără întârzieri 
nejustificate, aceste modificări autorităţii competente.

(3) Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor din sistemul  bancar prevăzut la art. 21 
comunică autorităţii competente, în plus faţă de informaţiile şi declaraţiile menţionate la alin. (1), 
informaţii necesare pentru a evalua conformitat ea persoanelor care fac parte din Corpul 
Conciliatorilor cu cerinţele specifice suplimentare privind independenţa şi transparenţa prevăzute 
la art. 6 alin. (5).

(4) Entităţile SAL comunică autorităţii competente la fiecare 2 ani informaţii privind:
a) numărul de litigii primite şi tipurile de reclamaţii la care se referă;
b) procentul de proceduri SAL care au fost întrerupte înainte de a fi obţinut un rezultat;
c) durata medie de soluţionare a litigiilor primite;
d) proporţia respectării rezultatelor procedurilor S AL, în cazul în care aceasta este cunoscută;
e) orice probleme semnificative ca re apar frecvent şi duc la litigii între consumatori şi 

comercianţi. Informaţiile comunicate î n acest sens pot fi însoţite de recomandări cu privire  la 
modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor;

f) o evaluare a eficacităţii  cooperării lor în cadrul reţelelor entităţilor SAL care facilitează 
soluţionarea litigiilor transfrontaliere, după caz;

g) formarea oferită persoanelor fizice responsabile de SAL în conformitate cu art. 6 alin. (3), 
după caz;

h) o evaluare a eficacităţii procedurii  SAL oferite de către entitate şi a modalităţilor posibile 
de îmbunătăţire a performanţelor sale.

Art. 19. Înfi inţarea structurii responsabile cu derularea proced urilor SAL în cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (1) În cadrul Autorităţii Naţionale  
pentru Protecţia Consumatorilor se înfi inţează o structură responsabilă cu derularea procedurilor 
SAL. Această structură este imparţială şi îşi desfăşoară activitatea independent de activităţile 
de supraveghere şi control piaţă.

(2) În scopul dobândirii calităţii de entitate SAL de către struc tura prevăzută la alin. (1), 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmite autorităţii competente informaţiile 
prevăzute la art. 18, precum şi orice alte informaţii solicitate de aceasta în termen de 60 de 
zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

(3) Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor va fi 
suplimentată cu un număr de 25 de posturi, cu încadrarea în bugetul aprobat ordonatorului 
principal de credite, necesare funcţionării entităţii SAL.

(4) Conducerea structurii responsabile cu derularea procedurilor SAL este asigurată de o 
persoană ce îşi desfăşoară activitatea independent de a ctivităţile de supraveghere şi control 
piaţă, aflată în subordinea înaltului funcţionar public. Conducătorul acestei structuri răspunde 
în faţa autorităţii competente şi are obligaţia de informare periodică a conducerii ierarhice 
superioare.

(5) Modul de  organizare, finanţare şi procedura de funcţionare a structurii cu rol de entitate 
SAL se vor stabili prin hotărâre a Guvernului în termen de 120 de zile calendaristice de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 20. Autoritatea complementară. În cazul în care autorităţile publice centrale sau 
autorităţile administrative autonome, ce au responsabilităţi pentru anumite sectoare de activitate, 
nu înfi  inţează entităţi SAL până la data de 30 noiembrie 2015, entitatea SAL din cadrul Autorităţii 
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Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor poate avea şi rol de autoritate complementară în 
sensul art. 5 alin. (3). În această situaţie, entitatea SAL poate solicita punct de vedere consultativ 
al respectivelor autorităţi cu privire la litigiile ce intră în domeniul de activitate al acestora.

Art. 21. Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul bancar. (1) Pentru 
domeniul bancar se înfi inţează Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor din sistemul bancar, 
denumit în continuare Centrul SAL, ca entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, 
fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, în scopul asigurării accesului 
consumatorilor din domeniul bancar la soluţionarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre aceştia 
şi comercianţii a căror activitate este reglementată, autorizată şi suprav egheată/monitorizată 
de Banca Naţională a României, precum şi sucursalelor comercianţilor străini ce desfăşoară 
activităţi pe teritoriul României, în domeniul bancar. Sediul Centrului SAL este în municipiul 
Bucureşti.

(2) Litigiile din domeniul bancar sunt soluţionate exclusiv prin proceduri SAL de Centrul 
SAL.

(3) Finanţarea Centrului SAL se asigură:
a) de către comercianţii ce acţionează în cadrul activităţii lor comerciale în domeniul bancar, 

potrivit prevederilor alin. (1);
b) din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate din comisioanele şi sumele 

percepute pentru prestaţiile în domeniu efectuate terţilor;
c) din donaţii şi/sau sponsorizări.
(4) Conducerea generală a Centrului SAL este asigurată de Colegiul  de coordonare.
(5) Conducerea curentă a Centrului SAL este asigurată de directorul centrului, numit de 

Colegiul de coordonare.
(6) Centrul  SAL se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, 

ale regulamentului său de organizare şi funcţionare, precum  şi potrivit celorlalte reglementări 
interne necesare funcţionării sale corespunzătoare.

Art. 22. Colegiul de coordonare. (1) Activitatea Centrului SAL este coord onată de un 
Colegiu de coordonare forma t din 5 membri desemnaţi, câte unul, de către următoarele entităţi:

a) Autoritatea Naţ ională pentru Protecţia Consumatorilor;
b) Asociaţia Română a Băncilor;
c) Banca Naţională a României;
d) asociaţiil e de consumatori care îndeplinesc condiţiile prevăzute în art. 32 sau în art. 33 

din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) un membru independent ales de către cei 4 membri desemnaţi conform lit. a)-d).
(2) Colegiul de coordonare elaborează propriul său regulament de funcţionare, care va fi 

adoptat la prima sa reuniune şi aprobat prin hotărârea Colegiului.
(3) Colegiul de coordonare  este condus de preşedinte, ales dintre membrii Colegiului de 

c oordonare, prin rotaţie, pentru un ma ndat de un an. Preşedintele Colegiu lui de coordonare 
este ales la prima reuniune a acestuia.

(4) Durata mandatului membrilor Colegiului de coordonare este de 5 ani, acesta putând fi 
reînnoit o singură dată. Membrii Colegiului de coordo nare au atribuţiile prevăzute în regulamentul 
Colegiului, aprobat de către acesta. C alitatea de membru al Colegiului de coordonare de către 
persoanele care fac parte din acesta nu atrage o stare de incompatibilitate ori de conflict de 
interese, în  sensul legii.

(5) Pentru a fi numit membru al Colegiului de coordonare, o persoană trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţine 
S paţiului Economic European sau este cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) a absolvit studii superioare juridice atestate cu diplomă;
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d) dispune de o bună reputaţie, de cunoştinţe şi de experienţă adecvate pentru exercitarea 
responsabilităţilor încredinţate;

e) nu a fost condamnată definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pen tru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările ult erioare, sau pentru alte infracţiuni săvârş ite cu intenţie, pentru 
care legea prevede o pedeapsă cu închis oarea de 3 ani sau mai mare.

(6) Membrii Colegiului de coordonare sunt independenţi în luarea deciziilor.
(7) Mandatul de membru al Colegi ului de coordonare încetează:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 

120 de zile consecutive;
e) la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni 

din cele prevăzute la alin. (5);
f) prin revocare, pentru încălcarea prezentei ordonanţe sau pentru condamnare, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, pentru săvârşirea unei alte infracţiuni decât cele prevăzute la alin. (5) 
lit. e).

(8) Membrii Colegiului de coordonare sunt re vocabili, în cazul prevăzut la alin. (7) lit. f), de 
către autoritatea care i-a numit, respectiv de cei 4 membri ai Colegiului de coordonare pe ntru 
membrul independent  ales.

(9) În caz  de vacanţă a un ui loc în Colegiul de coordonare pentru una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (7) se va proceda, conform prevederilor alin.  (5), la desemnarea şi numirea 
unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacantă.

Art. 23. Activitatea Colegi ului de coordonare. (1) Colegiul de coordonare îşi desfăşoară 
activitatea, deliberează şi ia decizii în plen, care se întruneşte valabil în prezenţa a cel puţin 3 
dintre aceştia, şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii  membrilor prezenţi.

(2) Colegiul de coordonare al Centrului SAL:
a) adoptă regulile privind procedura de soluţionare a litigiilor;
b) adoptă structura organizatorică a Centrului SAL, regulamentul de organizare şi funcţio nare, 

regulamentul de organizare internă şi regulamentul Colegiului de coordonare;
c) stabileşte aria litigiilor ce pot fi supuse procedurilor SAL;
d) stabileşte criteriile de selecţie a membrilor Corpului conciliatorilor;
e) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului SAL.
(3) Colegiul de coordonare comunică  punctul său de vedere în legătură cu aspecte ce ţin 

de relaţia dintre consumator şi comerciant din domeniul bancar, la cererea:
a) Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului României;
b) comisiilor parlamentare, senatorilor şi deputaţilor;
c) autorităţilor şi instituţiilor administraţie i publice centrale şi locale;
d) organizaţiilor profesionale şi patro nale;
e) organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor;
f) instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.
(4) Colegiul de coordonare întocmeşte anual un raport privind activitatea sa, p otrivit prezentei 

ordonanţe.
(5) Raportul se adoptă în plenul Cole giului de coordonare şi se publică pe site-ul Centrului SAL.

Art. 24. Soluţio narea litigiilor. (1) Soluţionarea litigiilor înaintate de către consumatori 
Centrului SAL este realizată de membrii Corpului conciliatorilor, conform regulilor de procedură 
adoptate de Centru.
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(2) Activitatea Corpului conciliatorilor se desf ăşoară potrivit prevederilor regulamentului de 
funcţionare a  Centrului SAL, regulilor de procedură aprobate de Colegiu l de coordonare, precum 
şi altor reglementări interne emise potrivit art. 21 alin.  (6).

(3) Membrii Corpului conciliatorilor sunt  persoane fizice, cu expertiză în domeniul SAL, 
select ate potrivit criteriilor stabilite de Colegiul de  coordonare, prin regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Centrului SAL, în conformitate cu prezenta ordona nţă.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului SAL se publică, înainte de 
adoptare, spre consultare publică.

(5) Membrii C orpului conciliatorilor sunt independenţi, imparţiali şi trebuie să dispună de o 
bună reputaţie şi expertiză adecvată.

Capitolul III. Informare şi cooperare

Art. 25. Informarea cons umatorilor de către comercianţi. (1) Comercianţii informează 
consumatorii cu privire la entitatea sau entităţile SAL de care aceştia aparţin atunci când 
comercianţii se angajează să utilizeze respectivele proceduri. Informaţiile respective includ 
adresa site-ului  internet al entităţii sau entităţilor SAL relevante.

(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) sunt furnizate în mod clar, inteligibil şi uşor accesibil 
pe site-ul internet al comercianţilor, în cazul în care acesta există, şi, dacă este cazul, în termenii 
şi condiţii le generale ale contractelor de vânzare sau de prestare de servicii dintre comerciant 
şi consumator.

(3) În cazul în care un l itigiu între un consumator şi un comerciant stabilit pe teritoriul 
României nu a putut fi soluţionat în urma unei reclamaţii prezentate direct de consumator 
comerciantului, comerciantul informează consumatorul despre posibilitatea de a se adresa 
 entităţii SAL. Această informaţie este furnizată pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil.

Art. 26. Asistenţa oferită consumatorilor. (1) Se desemnează Centrul European al 
Consumatorilor din România pentru a oferi asistenţă consumatorilor:

a) în cazul litigiilor care decurg din contractele de vân zare sau de prestare de servicii 
transfrontaliere, astfel încât consumatorii să se poată adresa entităţii SAL care îşi desfăşoară 
activitatea într-un alt stat membru şi care este competentă cu soluţionarea litigiului cu caracter 
transfrontalier;

b) în cazul litigiilor referitoare la reclamaţiile prezentate prin intermediul platfor mei de 
soluţionare online a litigiilor, ca punct de contact privind soluţionarea online a litigiilor în materie 
de consum, denumit punct de contact SOL, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 
(UE) nr. 524/2013.

(2) Autoritatea competentă comunică numele şi coordonatele punctului de contact Comisiei 
Europene în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013.

Art. 27. Informaţii generale. (1) Entităţile SAL, Centrul European al Consumatorilor din 
România şi asociaţiile de consumatori pun la dispoziţia  publicului pe site-urile internet ale 
acestora, oferind un link către site-ul internet al Comisiei Europene, şi, ori de câte ori este 
posibil, pe un suport durabil la sediile lor, lista entităţilor SAL menţionată la art. 31 alin. (5).

(2) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri încura jează 
organizaţiile de consumatori şi asociaţiile patronale relevante să publice, pe site-urile lor internet 
şi prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate, lista entităţilor SAL menţionată la 
art. 31 alin. (5), precum şi un link electronic către platforma SOL.

(3) Centrul European al Consumatorilor din Rom ânia şi asociaţiile de consumatori asigură 
diseminarea informaţiilor cu privire la modalităţile conform cărora consumatorii pot avea 
acces la procedurile SAL pentru soluţionarea litigiilor care intră sub incid enţa prezentei 
ordonanţe.
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(4) Entităţile SAL, Centrul European al Consumatorilor din România şi asociaţiile de 
consumatori adoptă măsuri pentru a încuraja organizaţiile consumatorilor şi organizaţiile 
profesionale de la nivel naţional să sporească gradul de conştientizare cu privire la entităţile 
SAL, la procedurile acestora şi să promoveze utilizarea proceduril or SAL de către comercianţi 
şi consumatori. Respectivele organisme furnizează consumatorilor informaţii privind entităţile 
SAL competente în momentul în care primesc reclamaţii din partea consumatorilor.

(5) Entităţile SAL, Centrul European al Consumatorilor din România, Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri furnizează o adresă electronică  în vederea 
accesării platformei SOL.

Art. 28. Cooperarea şi schimbul de experienţă între entităţile SAL. (1) Entităţile SAL 
cooperează în vederea soluţionării litigiilor transfrontaliere şi efectuează schimburi regulate de 
bune practici, în ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor transfrontali ere şi a celor naţionale.

(2) În cazul în care există în Uniunea Europeană o reţea de entităţi SAL care facilitează 
soluţionarea litigiilor transfrontaliere care apar într-un anumit domeniu, Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri încurajează entităţile SAL care se ocupă 
de litigiile în domeniul respectiv să devină membre ale acestei reţele.

(3) Denumirile şi datele de contact ale reţelelor menţionate la alin. (2) sunt cele publicate 
de Comisia Europeană.

Art. 29. Cooperarea dintre entităţile SAL şi autorităţile naţionale însărcinat e cu 
punerea în aplicare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor. (1) Entităţile SAL 
cooperează cu autorităţile naţionale însărcinate cu punerea în aplicare a legislaţiei privind 
protecţia consumatorilor.

 (2) Această cooperare include în special schimbul reciproc de informaţii privind practicile 
din sectoarele comerciale specifice cu privire la care consumatorii au prezentat reclamaţii în 
mod repetat. Aceasta cuprinde, de asemenea, furnizarea evaluării tehnice şi a informaţiilor de 
către autorităţile naţionale către entităţile SAL, în cazul în care evaluarea sau informaţiile 
respective sunt necesare pentru soluţionarea litigiilor individuale şi sunt deja disponibile.

(3) Cooperarea şi sch imburile reciproce de informaţii menţionate la alin. (1) şi (2) se 
realizează în condiţiile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Prezentul articol nu aduce a tingere dispoziţiilor privind secretul profesional şi comercial 
care se aplică autorităţilor naţionale însărcinate cu punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul 
protecţiei consumatorului. Entităţile SAL sunt supuse normelor privind secretul profesional sau 
altor obligaţii echivalente de confidenţialitate prevăzute în legislaţia naţională.

(5) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorită ţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, în termen de 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe, se stabilesc modul şi procedura de cooperare a structurilor cu rol de entitate SAL 
şi autoritatea publică interesată.

Capitolul IV. Rolul autorităţii competente

Art. 30. Desemnarea autorităţii competente. (1) Se desemnează Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii  şi Mediului de Afaceri ca autoritate competentă care îndeplineşte 
funcţiile prevăzute la art. 18 şi 31, precum şi ca punct unic de contact cu Comisia Europeană. Ministerul 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană 
cu privire la desemnarea sa ca autoritate competentă şi punct unic de contact.

(2) În cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri se  
înfiinţează o structură responsabilă cu îndeplinirea funcţiilor aferente autorităţii competente şi 
a punctului unic de contact cu Comisia Europeană.

(3) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri propune, prin 
hotărâre a Guvernu lui, modul de organizare, finanţare şi procedura de funcţionare a structurii 
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prevăzute la alin. (2) în termen de 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe.

(4) Lista autorităţilor competente, inclusiv, după caz, punctele unice de contact, sunt cele 
pe care Comisia Europeană le publ ică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 31. Rolul autorităţii competente. (1) Autoritatea competentă evaluează, în special 
pe baza informaţiilor primite în conformitate cu art. 18 alin. (1) şi (3), dacă entităţi le de soluţionare 
a litigiilor care i-au fost notifi cate pot fi  considerate drept entităţi SAL care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei ordonanţe şi îndeplinesc cerinţele de calitate prevăzute în cap. II.

(2) Autoritatea competentă stabileşte, pe baza evaluării menţionate la alin. (1), o listă a 
tuturor entităţilor SAL care i-au fost notificate şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
alin. (1). Această listă cuprinde următoarele elemente:

a) numele, datele de contact şi site-urile internet ale entităţilor SAL menţionate la alin. (1);
b) comisioanele lor, după caz;
c) limba în care pot fi prezentate reclamaţii şi î n care se poate desfăşura procedura SAL;
d) tipurile de litigii vizate de procedura SAL;
e) sectoarel e şi categoriile de litigii acope rite de fiecare entitate SAL;
f) dacă este cazul, necesitatea prezenţei fizice a părţilor sau a r eprezentanţilor acestora, 

inclusiv o declaraţie  a entităţii SAL care să ateste dacă procedura SAL se desfăşoară sau 
poate să  se desfăşoare ca procedură orală sau scrisă;

g) efectele procedurilor în conformitate cu art. 9-13;
h) motivele pentru care entitatea SAL poate refuza să instrumenteze un anumit litigiu, în 

conformitate cu art. 5 alin. (4).
(3) Autoritatea competentă notifică li sta menţionată la alin. (2) Comisiei Europene. În cazul 

 în care autoritatea competentă este notificată cu privire la orice modificare în conformitate cu 
art. 18 alin. (2), lista respe ctivă se actualizează fără întârzieri nejustificate, iar informaţiile 
relevante sunt notificate Comisiei Europene.

(4) În cazul în care o structură de soluţionare a litigiilor care figurează pe listă ca entitate 
SAL în temeiul prezentei ordonanţe nu mai îndeplineşte cerinţele menţionate la alin. (1), 
autoritatea competentă contactează entitatea de soluţionar e a litigiilor, indicând cerinţele pe 
care aceasta nu le îndeplineşte şi solicitându-i să asigure de îndată respectarea acestora. Dacă, 
după o perioadă de 3 luni, entitatea de soluţionare a litigiilor continuă să nu îndeplinească 
cerinţele menţionate la alin. (1), autoritatea competentă elimină entitatea de soluţionare a 
litigiilor din lista menţionată la alin. (2). Această listă se actualizează fără întârzieri nejustificate, 
iar informaţiile relevante sunt notificate Comisiei Europene.

(5) Autoritatea competentă, în calitate de punct unic de contact, primeşte de la Comisia 
Europeană lista actualizată a entităţilor SAL.

(6) Autoritatea competentă face publică lista consolidată a entităţilor SAL la care se face 
referire la alin. (5) pe site-ul internet propriu, oferind un link către site-ul in ternet al Comisiei 
Europene relevant. De asemenea, autoritatea competentă face publică lista consolidată 
respectivă pe un suport durabil.

(7) Aut oritatea competentă informează Comisia Europeană cu privire la entităţile SAL, în 
conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013.

(8) Până la data de 9 iulie 2018 şi, ulterior, la fiecare 4 ani, autoritatea competentă publică 
şi transmite Comisiei Europene un raport privind evoluţia şi funcţionar ea entităţilor SAL. În 
special, raportul:

a) identifică bunele practici ale entităţilor SAL;
b) în baza statisticilor, subliniază deficienţele care afectează funcţionarea entităţilor SAL 

în cazul litigiilor naţionale şi al celor transfrontaliere, după caz;
c) emite recomandări privind modul de îmbunătăţire a funcţionării eficace şi eficiente a 

entităţilor SAL, după caz.
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(9) Raportul menţionat la alin . (8) se referă la toate entităţile SAL care îşi au sed iul în 
România.

Capitolul V. Sancţiuni

Art. 32. Sancţiuni. (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să fie con siderate infracţiuni:

a) nerespectarea de către comercianţi a prevederilor art. 25 referitoare la informarea 
consumatorilor cu p rivire la entităţile SAL relevante;

b) desfăşurarea de activităţi de soluţionare alternativă a litigiilor în temeiul prezentei ordonanţe 
de organisme care nu sunt incluse în lista menţionată la art. 31 alin. (5);

c) crearea impresiei persoanelor interesate că se adresează unei entităţi SAL, în situaţia 
în care, în realitate, respectiva entitate nu este inclusă în lista menţionată la art. 31 alin. (5);

d) nerespectarea de către punctul de contact SOL a oricăreia dintre obligaţiile prevăzute 
la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013;

e) nerespectarea de către comercianţi a oricăreia dintre cerinţele referitoare la informaţiile 
pentru consumatori prevăzute la art. 14 alin. (1), (2) şi (7) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 
lei.

(3) Valoare a amenzilor prevăzute în prezenta ordonanţă se va actualiza prin hotărâre a 
Guvernului.

Art. 33. Competenţă. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplic a rea sancţiunilor prevăzute la 
art. 32 alin. (1) lit. a), d) şi e) se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, iar pentru cele prevăzute la art . 32 alin. (1) lit. b) şi c) se fac 
de către reprezentanţi împuterniciţi ai Ministerului Energiei, Întrep rinderilor Mici şi Mijlocii şi 
Mediului de Afaceri.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 32 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordo nanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 34. Comunicare. (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri comunică Comisiei Europene:

a) denumirea şi datele de contact ale entităţilor desemnate în conformitate cu art. 26, după caz;
b) autoritatea competentă, inclusiv punctul unic de contact, desemnată în conformitate cu 

art. 30.
(2) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri informează 

Comisia Europeană în privinţa oricărei modificări ulterioare care afectează aceste informaţii.
(3) Până la data de 9 ianuarie 2016, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 

Mediului de Afaceri comunică Comisiei E uropene prima listă menţionată la art. 31 alin. (2).

Art. 35. Intrarea în vigoare. Prezenta ordonanţă in tră în vigoare la 10 zile de la data 
publicării în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

*
Prezenta  ordonanţă transpune prevederile Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum 
şi de modificare a Regu lamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva 
privind SAL în materie de consum), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr. 165 din 18 iunie 2013.

Art. 32-35



7. O.G. nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor 

şi serviciilor de piaţă

republicată în
M. Of. nr. 603 din 31 august 2007

cu modificările şi completă ri le aduse prin:
Legea nr. 211/2008 pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (M. Of. nr. 736 din 30 octombrie 2008);
O.U.G. nr. 43/2010 pentru modifi carea unor acte normative în vederea reducerii sau simplifi cării 

administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul 
României în cadrul Planului de simplifi care aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 (M. Of. nr. 316 din 13 mai 
2010), aprobată prin Legea nr. 99/2011 (M. Of. nr. 443 din 24 iunie 2011);

O.U.G. nr. 22/2012 pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul 
cu suprafaţă mare şi defi nirea tipologiei structurilor de vânzare (M. Of. nr. 381 din 7 iunie 2012), 
aprobată cu modifi cări prin Legea nr. 197/2013 (M. Of. nr. 395 din 1 iulie 2013);

Legea nr. 57/2015 pentru modifi carea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (M. Of. nr. 202 din 26 martie 2015).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta ordonanţă stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii 
comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, 
cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor 
economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

Art. 2. Prevederile ordonanţei au în vedere realizarea următoarelor obiective:
a) stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurenţei loiale şi a liberei circulaţii a produselor 

şi serviciilor de piaţă;
c) infor marea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi posibilitatea 

asigurării produselor şi serviciilor de piaţă în zonele de vecinătate ale acestora;
d) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie;
e) promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare;
f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţă;
g) susţinerea şi oc rotirea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţă în zonele 

defavorizate.

Art. 3. ( 1) Prezenta ordonanţă reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor 
de piaţă privind cerinţele necesare desfăşură rii acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile 
comerciale şi regulile generale de comercializare, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare 
a prevederilor acesteia.

(2)  Activitatea comercială, în sensul prezentei ordonanţe, se  exercită cu referire la produsele 
alimentare, nealimentare şi la serviciile de pi aţă prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă.

(3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe activităţile de comercializare av ând 
ca obiect:
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a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale;
b) produsele agricole şi agroalimentare vândute de producăto rii agricoli individuali în baza 

certificatului de producător;
c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializaţi prin staţii de 

distribuţie;
d) bunurile din producţia proprie a meşteşugarilor individuali vândute la locurile de producţie;
e) lucrările, brevetele şi invenţiile, precum şi publicaţiile de na tură ştiinţifică sau informativă 

realizate de titularii acestora;
f) tipăriturile, pliantele, broşurile şi albumele, realizate în scopul prezentării patrimoniului 

cultural deţinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituţii similare acestora, ori 
bunurile culturale sau cu caracter promoţional speci fice activităţii instituţiilor culturale, şi 
comercia lizate prin fondul propriu al fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări 
cultural-artistice organizate de ac estea;

g) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau al altor 
manife stări expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

h) produsele c onfiscate şi valorificate conform dispoziţiilor legale în vigoare;
i) produsele şi serviciile de piaţă reglementate prin acte normative speciale.
 (4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică activităţilor comerciale desfăşurate şi serviciilor 

prestate pe teritoriul României.

Art. 4. În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se defi nesc astfel:
a) consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, 

care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii 
profesionale;

b) comerciant – persoana fizică sau juri dică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare 
a produselor şi serviciilor de piaţă;

c) comerţ cu ridicata/de gros – activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse 
în cantităţi mari  în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizator i 
profesionali şi colectivi;

d) comerţ cu amănuntul/de detail – activitatea desfăşu rată de comercianţii care vând 
produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

e)[1] comerţ de tip cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de 
acces – activitatea desfăşurat ă de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire 
către persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale autorizate conform legii 
şi persoane fizice înregistrate în baza de date a vânz ătorului, în scopul revânzării şi/sau 
prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile, păstrând regimul diferenţiat 
de preţ tip engr os/en detail;

f) comerţ ambulant – activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un 
loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

g) serviciu de alimentaţie publică – activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire 
a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/
locul de muncă   al consumatorilor;

h) exerciţiu comercial – una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu 
amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate 
de un comerciant. Obiectul activităţilor de comercializare îl constituie produsele şi serviciile 
cuprinse în anexa la prezenta ordonanţă;

i) serviciu de piaţă – orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe 
piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată 
în scopul  satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;

[1] Lit. e) de la art. 4 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 din Legea 
nr. 197/2013.

Art. 4
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j) structură de vânzare – spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale;
k) suprafaţă de vânzare – suprafaţă destinată accesului consumat orilor pentru achiziţionarea 

produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului 
angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării 
şi păstrări i mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;

l) structură de vânzare cu suprafaţă mică – structură de vânzare având o suprafaţă de 
vânzare de până la 400 m2 inclusiv;

m) structură de vânzare cu suprafaţă medie – structură de vânzare având o suprafaţă de 
vânzare cuprinsă între 400-1.000 m2 inclusiv;

n) structură de vânzare cu supra faţă mare – structură de vânzare având o suprafaţă de 
vânzare mai mare de 1.000 m2;

o) centru comercial – structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară 
activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie public ă, 
ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru 
com ercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii 
de piaţă şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta;

p) comerţ în zone publice – activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată 
permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, 
autogări, drumuri publice şi străzi sau  orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice;

q)[1] parc comercial – perimetru ce grupează două sau mai multe clădiri cu destinaţia  de 
structuri de vânzare cu suprafeţe medii ori mari, în care se desfăşoară activităţi de comercializare 
cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi d e alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură 
comună, inclusiv spaţii de parcare şi circulaţie comune, precum şi utilităţi  adecvate. Suprafaţa 
unui parc comercial este rezultată din suma suprafeţelor construite a clădirilor cu destinaţia de 
structuri de vânzare cu suprafeţe medii sau mari care fac parte din acesta, la care se adaugă 
suprafeţele spaţiilor de parcare şi circulaţie comune, precum şi suprafeţele celorlalte elemente 
de infrastructură comune;

r)[2] supermagazin – structură de vânzare cu suprafaţă medie sau mare între 1.000 m2 şi 
2.500 m2, utilizată pentru comerţ specializat ori nespeciali zat, care comercializează mărfuri 
alimentare şi/sau nealimentare, având drept caracteristici autoservirea şi plata mărfurilor la 
casele de marcat amplasate la ieşire;

s)[3] hipermagazin – structură de vânzare cu amănuntul, cu suprafaţa de peste 2.500 m2, 
utilizată pentru comerţ specializat şi/sau nespecializat, car e comercializează mărfuri alimentare 
şi/sau nealimentare, având drept caracteristici: prezenţa tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu 
vânzători, case de marcat amplasate la ieşirea din fluxul de autoservire, sector de alimentaţie 
publică reprezentat prin una sau mai multe săli de consumaţie, amplasarea în zonele periferice 
ale oraşului, în centrele comerciale ori în parcurile comerciale.

Capitolul II. Cerinţe şi criterii necesare 
desfăşurării activităţii comerciale

Art. 5. (1) Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în 
condiţiile legii.

(2) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie 
publică necesită cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal cal  ificat, conform 
normelor de aplicare a prezentei ordonanţe.

[1] Lit. q) de la art. 4 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 22/2012.
[2] Lit. r) de la art. 4 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea 

nr. 197/2013.
[3] Lit. s) de la art. 4 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 22/2012.

Art. 5
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(3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, personalul angajat 
în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică 
va trebui să îndeplinească una dintre următoarele cerinţe profesionale:

 a) să fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare şi/sau 
de alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare;

b) să f i desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse 
alimentare şi/sau de alimentaţie publică şi să fi absolvit un curs de noţiuni fundamentale de 
igienă, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 6. (1) Comerţul în zone publi ce se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fi x sau 
ambulant.

(2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor 
administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea 
regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazu l transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu 
comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.

Art. 7. Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu se eliberează în următoarele cazuri:
a) contravine planului general de dezvoltare urbană şi criter iilor generale privind determinarea 

zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi;
b) aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea un or clădiri de valoare 

arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate;
d) se încalcă dispozi ţiile prezentei ordonanţe.

Capitolul III. Orarele de func ţionare

Art. 8. Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piaţă 
pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de 
funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării 
reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică, şi în conformitate cu solicitările 
autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de 
prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor.

Art. 9. Orarul de funcţionare se afi şează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, 
comerciantul fi ind obligat să asigure respectarea acestuia.

Art. 10. Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi  închise mai 
mult de două zile consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefuncţionare.

Capitolul IV. Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale

Art. 11. Autorităţile administraţiei publice asigură dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor 
de distribuţie şi promovarea întreprinderilor mici şi mijl ocii cu activitate de comercializare a 
produselor şi serviciilor de piaţă.

Art. 12. (1) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a reţelei 
de distribuţie, având drept obiective:

a) sprijinirea creării unei reţele de distribuţie care să asigure servicii de calitate consumatorilor 
şi care să răspundă necesităţilor de consum ale acestora şi marcarea  acesteia în documentaţiile 
de urbanism întocmite;

Art. 6-12
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b) dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie cu respectarea principiului 
liberei concurenţe;

c) armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;
d) protejarea pa trimoniului arhitectural, istoric şi de mediu prin menţinerea caracterului 

sitului;
e) dezvoltarea şi revigorarea reţe lei de distribuţie în zonele montane, rurale şi defavorizat e 

şi susţinerea creării de servicii de piaţă în aceste zone;
f) stimularea dezvoltării întreprinderilo r mici şi mijlocii cu activitate comercială în scopul 

creşterii competitivităţii acestora şi gradului de ocupare a forţei de muncă;
g) asigurarea şi dezvoltarea unui  sistem de baze de date privind reţeaua de distribuţie;
h) respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vânzare 

şi de prestări de servicii de piaţă. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc criteriile de dezvoltare urbanisti că a 

sectorului comercial pentru determinarea:
a) suprafeţelor destinate activităţilo  r comerciale, în special pentru cele cu structuri de 

vânzare cu suprafaţă medie şi mare;
b) modului de încadrare a suprafeţelor structurilor de vânzare pentru protejarea lucrărilor 

de artă, a edif iciilor cu valoare arhitectonică, istorică sau arheologică, precum şi a mediului în 
centrele istorice şi în localităţile de interes turi stic;

c) amplasamentelor spaţiilor de parcare aferente diverselor structuri de vânzare, conform 
reglementărilor legale în vigoare.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură corelarea autorizării desfăşurării unui 
exerciţiu comercial într-o structură d e vânzare, cu conţinutul certificatului de urbanism şi al 
autorizaţiei de construire.

(4) Autorităţile administraţiei publice loc ale, în stabilirea strategiei de dezvoltare conform 
alin. (1), au în vedere următoarele caracteristici teritoriale:

a) zone urbane omogene, prin realizarea unei corelări integrate între centru şi periferie;
b) zone periferice pentru care trebuie individualizate criterii de dezvoltare omogenă, în 

scopul integrării acestora într-un cadru urbanistic coerent;
c) centre istorice, în scopul promovării un or activităţi comerciale adecvate şi al protejării 

zonelor cu valoare istorică şi artistică;
d ) zone cu mică concentrare demografică, în scopul dezvoltării şi/sau îmbunătăţirii 

infrastructurii;
e) zone situate pe traseele autostrăzilor şi drumurilor  naţionale, în scopul dezvoltării 

structurilor de vânzare;
f) zone defavorizate.
(5) În zonele publice autorităţile administraţiei publice locale,  în scopul satisfacerii intereselor 

consumatorilor, stabilesc, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare:
 a) criteriile generale ce trebuie respectate în determinarea zonelor şi amplasamentelor 

structurilor de vânzare din loca lităţi;
b) modalităţile de organizare a pieţelor şi târgurilor;
c) periodicitatea şi tipologia pieţelor şi târgurilor;
d) criteriile de atribuire a amplasamentelor structurilor de vânzare.
(6) În scopul pr omovării şi protejării activităţii comerciale în zonele periferice ale oraşelor, 

precum şi în zonele rurale, montane sau defavorizate , autorităţile administraţiei publice locale, 
prin hotărâri a le consiliilor locale, pot acorda, în condiţiile legii, înl esniri la plata impozitelor şi 
taxelor datorate bugetelor locale.

(7) P entru elaborarea strategiilor şi criteriilor, conform prezentului articol, autorităţile 
administraţiei publice locale consultă asociaţiile profesionale, asociaţiile consumatorilor, 
organizaţiile patronale, reprezentanţi ai societăţilor comerciale şi ai camerelor de comerţ şi 
industrie teritoriale.

Art. 12
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Art. 13. Pentru zone sau edifi cii cu valoare arhitecton ică, istorică sau arheologică şi pentru 
zone turistice, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, în limita competenţelor legale, 
facilităţi fi nanciare comercianţilor care contribuie prin efort propriu la reabilitarea sau la restaurarea 
acestora.

Art. 14. (1) Autorităţile administraţiei publice, camerele d e comerţ  şi industrie şi societăţile 
comerciale, precum şi alte persoane fi zice sau juridice interesate pot să organizeze cursuri de 
pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul comercializării produselor şi serviciilor de 
piaţă prevăzute în anexă, cu condiţia ca acestea să fi e autorizate conform legislaţiei în vigoare.

(2) Cursu l profesional va conţine ca obiecte de studiu materii adecvate pentru a garanta 
însuşirea normelor şi reglementărilor cu privire la sănătatea, securitatea şi informarea 
consumatorilor, la comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, precum şi însuşirea noţiunilor 
fundamentale de igienă.

Art. 15.[1] În vederea avizării amplasării structurilor de vânzare cu suprafaţă mare, Comisia 
tehnică de amenajare a t eritoriului şi urbanism, constituită potrivit Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modifi cările şi completările ulterioare, va fundamenta 
din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pentru documentaţiile de amenajare 
a teritoriului şi urbanism, ţi nând seama de reglementările în vigoare privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, precum şi de următoarele criterii cu privire la impactul urbanistic al amplasării 
în raport cu dezvoltarea urbană durabilă şi integrată a localităţii:

a) compatibilitatea funcţională cu reglementările cuprinse în planurile de urbanism general 
şi zonal în vigoare;

b) asigurarea de către dezvoltator a suprafeţei adecvate a terenului de amplasament şi a 
condiţiilor de ocupare şi utilizare;

c) armonizarea plastic-volumetrică şi arhitecturală cu caracterul zonei;
d) asigurarea de către dezvoltator a accesibilităţii, a căilor de acces public şi de deservire, 

a parcajelor, a circulaţiei pietonale, a accesului consumatorilor,  direct şi prin intermediul reţelelor 
de transport;

e) impactul acceptabil al traficului generat şi atras asupra circula ţiei generale şi asupra 
transportului public;

f) asigurarea de către dezvoltator a racordurilor şi solicitărilor de capacităţi şi s ervicii pentru 
reţele tehnico-edilitare, astfel încât să nu genereze disfuncţi i ale infrastructurii urbane;

g) în cazul parcurilor comerciale şi al hipermagazinelor, amplasarea în afara zonelor 
construite protejate, constituite conform legii, sau a zonelor de protecţie a monumentelor şi 
siturilor is torice.

Capitolul V. Practici comerciale

Art. 16. Prin vânzări cu preţ redus, în sensul prezentei ordonanţe, se înţ elege:
a) vânzări de lichidare;
b) vânzări de soldare;
c) vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de 

fabrică;
d) vânzări promoţionale;
e) vânzări ale produselor de stinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, 

după ce evenimentul a tr ecut şi este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în 
condiţii comerciale normale; 

f) vânzări ale pro duselor care într-o perioadă de 3 luni de la  aprovizionare nu au fost vândute;

[1] Art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 197/2013.
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g) vânzări accelerate ale produselor suscepti bile de o deteriorare rapid ă sau a căror 
conservare  nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate; 

h) vânzarea unui produs la un preţ  aliniat la cel legal practi cat de ceilalţi comercianţi din 
aceeaşi zonă comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurenţial; 

i) vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror preţuri de reaprovizionare s-au 
diminuat.

Art. 1 7. Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu 
excepţia situaţiilor  prevăzute la art. 16 lit. a)-c), e)-i), precum şi în cazul produselor afl ate în 
pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege orice 
 vânzare la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, astfel cum acesta este defi nit în 
reglementările legale în vigoare.

Art. 18. Potrivit prezentei ordonanţe, prin vânzare de lichid are se înţelege orice vânzare 
precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub denumirea de „lichidare” şi car e, printr-o 
reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalităţii sau numai a unei părţi din 
stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situaţii:

a) încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, 
chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu 
excepţia cazurilor în care aceasta este vând ută, cedată sau închiriată unei persoane juridice 
administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar;

b) încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectivă 
sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locaţie sau mandat, în baza unei hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de eva cuare silită;

c) întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 luni după 
terminarea operaţiunilor de lichidare;

d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi 
comerciale desfăşurate în acea structură;

e) modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare 
şi amenajare depăşe sc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare 
fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii 
în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuţie având o clauză de aprovizionare 
exclusivă;

f) vânzarea stocului de produse d e către moştenitorii legali ai comerciantului defunct;
g) deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a unei părţi  sau, 

după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

Art. 19. (1) Vânzările de lichidare sunt supuse notifi cării în baza un ui inventar detaliat al 
mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifi ce cu documente legale 
provenienţa produselor respective. Notifi carea se face la primăria localităţii în a cărei rază 
teritorială este amplasată structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului 
Bucureşti, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situaţiile prevăzute 
la art. 18 lit. a), d) şi e) şi cu cel puţin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare î n 
situaţiile prevăzute la art. 18 lit. b), c), f) şi g). Perioada pentru care se notifi că vânzările de 
lichidare este de maximum:

a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 18 lit. a) şi f);
b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 18 lit. b), d), e) şi g);
c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 18 lit. c).
(2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat să justifice cu 

documente legale situaţia care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile 
de la finalizarea operaţiunilor de lichidare pentru situaţiile prevăzute la art. 18 lit. a)-d), f) şi g) 
şi, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situaţiilor prevăzute la art. 18 lit. e). 
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(3) Orice anunţ sau altă formă de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice 
în mod obligatoriu data de debut a vânzării şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri 
supus vânzării d e lichidare, în cazul în care operaţiunea nu se referă la totalitatea prod uselor 
din structura de vânzare.

Art. 20. (1) Pe durata vânzărilor de lichidare se  pot lichida numai produsele înscrise în lista 
de inventar afere ntă notifi cării şi afl ate în stocul unităţii comerciale la data depunerii/transmiterii 
notifi cării. Stocul este format din produsele expuse în spaţiile destinate vânzării şi cele afl ate 
în depozitele structurii de vânzare; produsele deţinute în antrepozite şi/sau în depozite situate 
în afara structurii de vânzare pentru care a fost făcută notifi carea nu intră în componenţa 
stocului de lichidat.

(2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul 
structurii de vânzare şi a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/
transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătoreşti prevăzute la art. 18 lit. b), sau la data 
evenimentelor prevăzute la art. 18 lit. g).

Art. 2 1. În afara cazurilor prevăzute la art. 18 lit. b) şi g), orice vânzare de lichidare trebuie 
să aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obişnuit.

Art. 22. Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi 
anunţată sub denumirea „soldare/soldări/solduri” şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca 
efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu 
amănuntul.

Art. 23. Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două p erioade pe an, cu o 
durată maximă de câte 45 de zile fi ecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să 
fi e achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a 
perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date.

Art. 24. Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fi e constituit în prealabil în 
structura de vânzare respectivă, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, 
precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantul ui, cu cel puţin 15 zile 
înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi  reînnoit după constituire sau în cursul 
vânzărilor de soldare.

Art. 25. Vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele 
respective erau vândute în mod obişnuit.

Art. 26. Documentele legale j ustifi cative care atestă că stocul de produse propus pentru 
soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi 
achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi  păstrate pentru a putea fi  prezentate, 
ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor 
supuse vânzării de soldare rezultă  din examinarea actelor contabile.

Art. 27. (1) Perioadele de soldări prevăzute la art. 23 se stabilesc de comerciant între 
următoarele limite:

a) perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă - iarnă;
b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară - vară.
(2) Comercianţii au obligaţia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară 

activitatea perioa da în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de 
începerea operaţiunilor.

Art. 28. (1) Este interzis să se anunţe o vân zare de soldare în alte cazuri şi condiţii decât 
cele prevăzute la art. 23.
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(2) Orice anunţ sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu 
data de debut a vânzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus 
soldării în cazul în care operaţiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura 
de vânzare.

Art. 29. Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică 
sunt vânzările din producţia proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători, 
aceştia îndeplinind  obligaţiile ce revin oricărui comerciant care desfăşoară comerţ cu 
amănuntul. Vânzăril e cu preţ redus prin magazin sau depozit de fabrică nu sunt supuse notifi cării.

Art. 30. În cadrul vânzărilor defi nite la art. 29, cu excepţia produselor alimentare, producătorii 
pot practica vânzări cu preţ redus pentru acea parte din producţia lor care îndeplineşte 
următoarele condiţii asupra cărora consumatorii au fost informaţi:

a) nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie;
b) face obiectul retururilor din reţeaua comercială;
c) reprezintă stocul din producţia sezonului anterior rămas nevândut.

Art. 31. Orice producător care vinde cu preţ redus o parte a producţiei sale, conform 
prevederilor art. 30, este obligat să pună la dispoziţie organelor de control abilitate toate 
documentele legale care justifi că originea şi data de fabricaţie a produselor care fac obiectul 
acestor vânzări.

Art. 32. (1) În sensul prezentei ordonanţe, vânzările promoţionale sunt vânzările cu amănuntul/
vânzările cash and carry/prestările de servicii de piaţă care pot avea loc în orice perioadă a 
anului, fără să facă obiectul notifi cării, cu condiţia ca:

a) să nu fie efectuate în pierdere;
b) să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vândute 

ori, după caz, prestate în mod curent;
c) produsele şi serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade 

anunţate a vânzărilor promoţionale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este 
valabilă numai în limita  stocului disponibil.

(2) În sensul prezentei ordonanţe, nu sunt considerate vânzări  promoţionale;
a) acţiunile de promovare efectuate de p roducători;
b) acţiunile de lansare de produse/servicii noi pe piaţă.

Art. 33. (1) V ânzările cu preţ redus prevăzute la art. 16, astfel cum sunt defi nite de prezenta 
ordonanţă, atunci când consumatorii sunt anunţaţi despre o reducere de preţuri care comportă 
o comparaţie exprimată în cifre, sunt supuse următoarelor reguli de fi xare şi publicitate a 
preţurilor:

a)[1] Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de 
referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul de 
referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada 
ultimelor 30 de zi le, înainte de data aplicării preţului  redus.

b) Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de forma, modul de publicitate şi motivaţia 
reducerii, trebuie să se adreseze an samblului consumator ilor şi să indice în cifre o reduce re 
în raport cu preţurile de refe rinţă, excepţie făcând:

– publicităţile comparative de preţ;
– anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;
– anunţurile de preţ de lansare a unui nou produs pe piaţă;
– anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de 

preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă  perioadă a unei zile de vânzare.

[1] Lit. a) de la alin. (1) al art. 33 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 
din Legea nr. 57/2015.
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c)  Publicitatea prin catalog şi ofertele  de redu cere de preţuri, lansate de comercianţii care 
practică vânzarea prin corespondenţă, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu 
condiţia ca această menţiune să figureze vizibil şi lizibil în catalog.

d) Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie 
efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

– fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;
– fie prin menţiunile „preţ nou”, „preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare;
– fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul 

anterior, barat.
e) Se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu să fie prezentată 

consumatorilor c a o ofertă gratuită a unei părţi din produs şi/sau serviciu.
f) Toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea preţului de referinţă trebuie 

să fie păstrate pentr u a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control 
abilitate.

g) Orice anunţ de reducere de preţuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport 
cu preţul de referinţă este conside rat o formă de publicitate înşelătoare şi este sancţionat 
conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Aceste reguli nu se aplică atunci când reducerile de preţ pe produs rezultă din creşterea 
cantităţii de produs conţinută în ambalajul utilizat  în mod uzual în comercializarea acestora 
sau din creşterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.

(3)[1] Produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte 
de expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de consum aferente  produselor alimentare 
sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, 
se sortează şi se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu 
informarea corectă, completă şi precisă a consumatorilor. Nerespectarea prevederilor prezentului 
alineat este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform reglementărilor 
legale în vigoare.

Art. 34. Vânzarea la distanţă este acea formă de vânzare cu amănuntul care se desfăşoară 
în lipsa prezenţei fi zice simultane a consumatorului, şi  a comerciantului, în urma unei oferte 
de vânzare  efectuate de a cesta din urmă, care în scopul încheierii contractului, utilizează 
exclusiv tehnici de comunicaţie la distanţă.

Art. 35. (1) Vânzarea directă este acea practică comercială prin care produsele sau serviciile 
sunt desfăcute de către comerciant direct consumatorilor, în afara spaţiilor de vânzare cu 
amănuntul, prin intermediul vânzătorilor direcţi , care prezintă produsele şi serviciile oferite spre 
vânzare.

(2) Vânzarea prin reţele (multilevel marketing) este o formă a vânzării directe prin care 
produsele şi serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei reţele de vânzători direcţi 
care primesc un comision atât pentru vânzările propri i, cât şi pentru vânzările generate de 
reţelele de vânzători direcţi pe care i-au recrutat personal.

Art. 36. Sunt considerate practici comerciale interzise:
a) vânzarea piramidală, vânzarea practicată prin procedeul denumit „bulgăre de zăpadă” 

sau orice alte procedee similare care constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor 
făcându-i să spere că le vor obţ ine fie cu titlu gratuit, fie la un preţ redus f aţă de valoarea lor 
reală şi condiţionând vânzările de plasarea contra plată de bonuri, tichete, cupoane ori a altor 
titluri similare către terţi sau de colectarea de adeziuni sau subscrieri;

b) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, 
făcând-o să spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate 
sau înscrise.

[1] Alin. (3) al art. 33 a fost introdus prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 57/2015.
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Art. 37. (1) În cazul reţelelor de vânzare constituite prin recrutarea aderenţilor sau afi liaţilor 
este  interzis să se solicite aderentului sau afi liatului reţelei plata unei sume aferente dreptului 
de intrare în reţea, cu excepţia contravalorii materialelor sau serviciilor de natură pedagogică, 
formativă demonstrativă ori d e vânzare sau a oricărui alt material sau serviciu similar.

(2) În cadrul aceleiaşi reţele este, de asemenea, interzis să se impună unui aderent sau 
afiliat achiziţionarea unui stoc de produse destinat vânzării ulterioare, fără obligaţia ca stocul 
de produse nevândute de aferent/afiliat să fie reprimit de titularul reţelei.

Art. 38. (1) Vânzările în afara spaţiilor comerciale sunt acele vânzări  directe realizate de 
comercianţi în următoarele situaţii:

a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spaţiilor sale comerciale;
b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea 

expresă a consumatorului:
– la locuinţa unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;
– la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta  se găseşte, chiar temporar, 

pentru motive de lucru, studiu sau tratament;
c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă 

pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către 
consumator.

(2) Comercianţii care efectuează vânzări în afara spaţiilor comerciale răspund civil faţă de 
efectele activităţii vânzătorilor direcţi.

Art. 39. Comercianţii sunt obligaţi să eliber eze legitimaţii pentru vânzătorii direcţi, angajaţi 
în acest sistem de vânzare. Legitimaţiile trebuie să conţină numele, prenumele şi fotografi a 
vânzătorului, denumirea şi sediul comerciantului, semnătura administr atorului/directorului şi 
vor fi  vizate trimestrial. Legitimaţiile vor fi  retrase imediat ce deţinătorii acestora îşi pierd calitatea 
de vânzători direcţi.

Art. 4 0. Vânzătorii direcţi, angajaţi în acest sistem de vânzare, sunt obligaţi să se legitimeze 
înaintea prezentării produselor/serviciilor oferite, precum şi la solicitarea consumatorilor.

Art. 41. (1) Loteria publicitară este acea practică de promovare a produselor/serviciilor care 
tinde să stimuleze în rândul participanţilor speranţa unui câştig prin tragere la sorţi.

(2) Loteriile publicitare sunt admise numai în condiţiile în care participan ţilor nu le este 
impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziţionării 
produsului/serviciului.

(3) Cheltuielile efectuate de către participanţi pentru achiziţionarea  de efecte şi servicii 
poştale şi pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitară, nu 
intră sub incidenţa alin. (2).

Art. 42. (1) În privinţa câştigu rilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de 
prezentare a acesteia vor preciza natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor 
câştiguri, precum şi următoarea menţiune: „regulamentul de participare /desfăşurare este 
disponibil în mod gratuit oricărui solicitant”. În acest scop se va menţiona adresa sau numărul 
de telefon la care solicitarea poate fi  transmisă, respectiv făcută.

(2) În regulament se va preciza obligaţia organizatorului lote riei publicitare de a face publice 
numele câştigătorilor şi câştigurile acordate.

Art. 43. (1)[1] Regulamentul şi/sau orice alt document în baza căruia urmează să se 
desfăşoare loteria publicitară trebuie să fi e autentifi cat(e) de un notar public înainte de începerea 
operaţiunii.

[1] Alin. (1) al art. 43 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. X din O.U.G. nr. 43/2010.
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(2) Pentru a verifica corecta desfăşurare a loteriei publicitare respective reprezentanţii Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Economiei şi Finanţelor  şi Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative pot solicita organi zatorilor de loterii publicitare regulamentul 
de desfăşurare a acestora, precum şi un e  xemplar al anunţurilor adresate publicului, caz în care 
organizatorii vor prezenta această documentaţie în termen de 5 zile de la data solicitării.

Art. 44. Prezenta ordonanţă nu exclude controlul acţiuni lor de promovare a vânzărilor prin 
acest gen de operaţiuni publicitare de către asociaţiile profesionale cu rol de autoreglementare 
în domeniul publicităţii, precum şi dreptul persoanelor, care se consideră induse în eroare în 
cursul desfăşurării acestor operaţiuni, de a se adresa direct acestor asociaţii.

Art. 45. Se consideră publicitate înşelătoare acele fapte prin care organizatorul unei loterii 
publicitare sugerează destinatarului, prin anunţul publicitar efectuat, că:

a) a intrat în posesia marelui premiu, deş i tragerea la sorţi pentru atribuirea câştigurilor se 
va desfăşura ulterior;

b) a intrat în posesia unui câştig important, în realitate fiind însă vorba de un premiu de o 
valoare minimă sau de un premiu de consolare.

Art. 46. Nu sunt asimilate loteriei publicitare concursurile în cadrul cărora premiile sunt 
câştigate exclusiv datorită abilităţii, cunoştinţelor şi perspicacităţii part icipanţilor, câştigătorul 
fi ind desemnat în funcţie de valoarea prestaţiei sale.

Art. 47. Nu este asimilată loteriei publicitare şi este considerată practică comercială pe rmisă 
alocarea de premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor şi 
atribuirea câştigurilor la  achiziţionarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în  posesie a 
premiilor are loc la o dată ulterioară.

Art. 48. Vânzarea cu prime este acea practică  comercială prin care la vânzarea sau oferta 
de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit 
termen, prime sub forma unor produse/servicii.

Art. 49. Este interzisă orice vânzare ori ofertă de vânzare de produse sau orice  prestare 
ori ofertă de prestare de servi cii făcută către consumator, care dă dreptul acestuia, cu titlu 
gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afara 
cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate.

Art. 50. Nu sunt considerate prime:
a) ambalajele produselor;
b) p rodusele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat;
c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din preţurile de vânzare/

tarifele produselor/serviciilor achiziţionate de către con sumatori;
d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscripţionate în 

mod vizibil şi care nu se regăsesc ca atare în comerţ;
e) serviciile postvânzare;
f) facilităţile de staţionare oferite de către comercianţi consumatorilor.

Art. 51. Este interzisă condiţionarea vânzării către consumator a unui produs de cumpărarea 
unei cantităţi impuse sau de cum părarea concomitentă a unui  alt produs sau serviciu.  De 
asemenea, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator, condiţionată de prestarea 
altui s erviciu sau de cumpărarea unui produs.

Art. 511.[1] Este interzisă plata restului către consumator sub orice altă formă decât acordarea 
acestuia în numerar.

[1] Art. 511 a fost introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 211/2008.
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Art. 52. N u sunt considerate vânzări condiţionate:
1. vânzările la un preţ global pentru produse sau servicii diferite, care constituie un ansamblu, 

precum şi pentru p roduse identice preambalate  oferite într-un ambalaj colectiv, cu condiţia ca:
a) fiecare produs şi fiecare serviciu s ă poată fi achiziţionat şi separat la preţul practicat în 

cadrul aceleiaşi suprafeţe de vânzare;
b) cumpărătorul să fie informat despre această posibilitate şi despre preţul de vânzare 

aferent produsului sau serviciului;
2. vânzările de produse în loturi sau ambalajele consacrate de uzanţele comerciale şi de 

nevoile de consum.

Art. 53. Pr in vânzare forţată se înţelege:
a) expedierea unui produs către o persoană, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, 

s olicitându-i cumpărarea acelui produs sau returnarea lui către expeditor, chiar şi fără taxe, în 
cazul refuzului de cumpărare;

b) prestarea unui serviciu către o persoană, fără o cerere prealabilă din partea acesteia, 
solicitându-i acceptarea ace lui serviciu prin achitarea contravalorii.

Art. 54. Orice vânzare forţată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui 
serviciu către o  persoană se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia.

Art. 55. Nu sunt considerate vânzări forţate ofertele ef ectuate în scopuri fi lantropice. În 
cazul acestor oferte, pe documentele însoţitoare va fi  inscripţionată, în mod clar şi  vizibil, 
următoarea menţiune: „destinata rul nu are nicio obligaţie de a plăti sau de a returna produsul”.

Art. 56. Se interzice a se refuza consumatorului fără un motiv justifi cat, conform prevederilor 
legale în vigoare, vânzarea unui produs sau prestarea unui serviciu.

Ca pitolul VI. Reguli generale de comercializare 
a produselor şi serviciilor

Art. 57. (1) Producătorii şi importatorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai produse 
sigure pentr u viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor.

(2) Aceeaşi obligaţie revine şi oricărui comerciant care, pe baza informaţiilor obţinute de la 
producător/importator şi a cunoştinţelor profe sionale, trebuie să se asigure că produsele oferite 
spre comercializare sunt sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/
consumul acestora.

(3) Se interzice introducerea pe piaţă a produselor, dacă acestea nu sunt însoţite de 
documentele de angajare ale producătorului/ importatorului referitoare la calitatea şi securitatea 
acestora, emise conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 58. Produsul care este conform reglementărilor cu caracter obligatoriu, prin care sunt 
defi nite caracteristicile de securitate ale  acestuia şi modalităţile de control al conformităţii cu 
caracteristicile parametrilor defi niţi, este considerat sigur.

Art. 59. Dacă securitatea produselor nu  este determinată conform prevederilor art. 58, un 
produs va fi  considerat sigur atunci când, utilizat în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă 
riscuri pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor.

Art. 60. Pentru evaluarea securităţii unui produs vor fi  luate în considerare următoarele 
elemente:

a) proprietăţile  produsului, inclusiv compoziţia, instrucţiunile de montare şi punere în 
funcţiune, de utilizare, de întreţinere şi de depozitare, service-ul necesar pe durata medie de 
utilizare a produsului;
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b) prezentarea produsului, informaţiile furnizate de producător prin e tichetare, marcare şi/
sau ambalajul acestuia, precum şi orice altă informaţie furnizată de producător;

c) influenţa produsului asupra altui produs sau produse, când în mod justificat se presupune 
că acesta va fi utilizat împreună cu alt produs sau produse;

d) ca tegoriile de utilizatori cărora li se adresează, o atenţie deosebită fiind acordată grupei 
de consumatori cu grad de risc major.

Art. 61. Prevederile art. 58-60 sunt aplicabile în egală măsură şi serviciilor de piaţă.

Art. 62. Prevederile art. 58-60 nu se aplică în c azul produselor care necesită reparaţii sau 
recondiţionări înaintea utilizării, cu condiţia ca  despre acest fapt consumatorii să fi e informaţi 
de către comercianţi în momentul cumpărării.

Art. 63. În aplicarea prevederilor art. 58, 60 şi 61 se vor avea în vedere reglementările 
legale în vigoare privind activitate a de standardizare, acreditare şi infrastructura pentru evaluarea 
conformităţii.

A. Reguli privind etichetarea şi ambalarea

Art. 64. La vânzarea produsului sau la prestarea serviciu lui comerciantul ori, după caz, 
prestatorul trebuie să aducă cu bună-credinţă la cunoştinţă consumatorului, la solicitarea 
acestuia, pe lângă informaţiile furniza te prin etichetare, marcare şi ambalare şi informaţii corecte 
şi utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, condiţiile de vânzare şi m odul de utilizare.

Art. 65. (1) Informaţiile furnizate prin etichetare, marcare, ambalare vor resp ecta prevederile 
legale referitoare la etichetare.

(2) Pentru unele categorii de produse, în scopul asigurării protecţiei consumatorilor şi pentru 
menţinerea unui mediu concurenţial normal, Guvernul poate elabora reglementări specifice de 
etichetare.

(3) Pentru a informa consumatorul despre impactul unor produse asupra mediului înconjurător, 
precum şi pentru a promova producţia şi utilizarea acelor produse care, pe toată durata lor de 
viaţă, au efecte nesemnificative asupra calităţii apei, aerului şi solului, se  va institui un sistem 
naţional de etichetare ecologică.

Art. 66. Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora, 
să fi e uşor de manipulat, să promoveze vânzarea produselor, fi ind totodată conforme prevederilor 
legale referitoare la protecţia muncii, mediului şi a securităţii consumatorilor.

B. Obligaţia indicării preţurilor/tarifelor

Art. 67. (1) Comerciantul care în re ţeaua de distribuţie oferă spre vânzare produse/servicii 
trebuie să indice preţui de vânzare/tariful practicat şi preţul p e unitatea de măsură, conform 
reglementărilor legale în vigoare.

(2) Preţurile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsură şi tarifele practicate se indică în 
mod vizibil, lizibil şi fără echivoc prin marcar e, etichetare şi/sau afişare.

(3) Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior plăţii unui acont, 
comerciantul este obligat să elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal 
conform legislaţiei în vigoare sau, după caz, un contract scris şi să respecte condiţiile contractuale.

(4) Comercianţii care, potr ivit legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi să utilizeze aparate de 
marcat electronice fiscale vor elibera bonuri fiscale cumpărătorilor de produse/servicii.

C. Reguli privind indicarea cantităţii

Art. 68. (1) În funcţie de tipul şi caracteristicile produsului, pe ambalajul acestuia se vor 
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indica vizibil, lizibil şi fără echivoc dimensiuni le sau numărul de articole (bucăţi) conţinute, 
cantitatea netă conţinută, exprimată în unităţi de măsură recunoscute de autoritatea statului 
român în materie de metrologie.

(2) Obligativitatea indicării acestor date revine producă torului, ambalatorului sau, după caz, 
importatorului.

Art. 69. În cazul vânzărilor la distanţă prin corespondenţă, orice comerciant care informează 
consumatorul asupra ofertei sale de prod use prin intermediul cataloagelor, broşurilor sau al 
altor publicaţii tipărite este obligat ca pentru produsele preambalate să menţioneze cantitatea 
netă conţinută de fi ecare ambalaj, preţul de vânzare, precum şi preţul pe unitatea de măsură, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 70. (1) Pentr u produsele comercializate în vrac, care sunt cântărite sau măsurate în 
prezenţa consumatorului, dispoziţiile art. 68 alin. (1) nu se aplică.

(2) Informaţiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru determinarea cantităţii 
produselor  vândute în vrac trebuie să fie clare şi vizibile pentru consumator.

D. Clauze abuzive

Art. 71. În calitate de parte contractantă consumatorii pot refuza încheierea contractelor 
care cuprind clauze definite ca abuzive, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 72. Pentru unele categorii de produse/servicii, în scopul asigurării  unui echilibru între 
obligaţiile şi drepturile părţilor contractante şi pentru a promova un mediu concurenţial normal, 
Guvernul poate stabili contracte-tip cu caracter obligatoriu.

Capitolul VII. Sancţiuni

Art. 73. Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 
legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

1. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu 
suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă:

a) de la 200 lei la  500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică;
 b) de la 500 lei la 1.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie;
c) d e la 1.000 lei la 2.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare;
d) de la  100 lei la 200 lei pentru comercianţii ambulanţi;
e) de la 5 00 lei la 1.000 lei pentru comercianţii care practică vânzări în afara spaţiilor 

comerciale şi pentru cei care practică vânzări directe;
2. nerespectarea preve derilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
3. comercializarea de pr oduse şi servicii de piaţă, altele decât cele înscrise în autorizaţia 

de funcţionare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;
4. nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;
5. oferirea spre vânzare a produselo r în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la 

art. 17, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile 
Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată;

6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazu ri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a)-g), cu 
amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;

7. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) şi ale ar t. 27 alin. (2), cu privire la notificare, 
cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;

8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilita te a documentelor legale privind 
justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), 
cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
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9. nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la  2.000 lei la 10.000 lei şi 
cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;

10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzut e la art. 27 alin. (1), 
cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;

11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor le gale 
justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;

12. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (3) şi ale art. 28 alin. (2), cu amendă d e la 500 
lei la 3.000 lei;

13. utilizarea denumirii „soldare/solduri/soldări” sau a sinonimelor acesteia, în cazuri  în care 
aceasta nu este î n legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta 
ordonanţă, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;

14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 36, cu amendă de 
la 10.000 lei la 5 0.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confiscă şi se fac venit 
la bugetul de stat;

15. nerespectarea prevederilor art. 39, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
16. nerespectarea prevederilor art. 4 0, cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
17. nerespectarea de către organizatorii  de loterii publicitare a prevederilor art. 41 alin. (2), 

cu a mendă de la 2.000  lei la 5.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din această practică se 
confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;

18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 43 alin. (2), 
cu amendă de la 1.000 lei la 2.000  lei;

19. nerespectarea prevederilor art. 49, cu amendă de la 2.00 0 lei la 5.000 lei;
20. nerespectarea prevederilor art. 51, 54 şi 56, cu  amendă de la 500 lei la 2.000  lei;
201.[1] nerespectarea prevederilor art. 511, cu  amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
21. nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (2), cu a mendă de la 100 lei la 500 lei;
22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata ş i comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură 

de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, c u amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu 
interzicerea uneia dintre cele două activităţi;

23. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, 
cu amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime ş i maxime se dublează, iar 
veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul 
constatării contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 74. Sancţiunile prevăzute la art. 73 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care 
limitele minime şi maxime ale amenzilor se dublează.

Art. 75. Împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice  formă, de către comerciant sau de 
oricare altă persoană, a organelor autorităţilor administraţiei publice în exercitarea atribuţiilor 
lor privind controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Art. 76. Contravenţiile prevăzute la art. 73 se constată şi se sancţionează de către:
a)[2] organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1-4, 6-11, 13 

şi 201-23;
b) organele de control abilitate  ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru cele prevăzute 

la pct. 5, 6, 8-11, 13  , 14, 17-19 şi 22;
c) organele de control abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului , 

pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20, 201 şi 21;

[1]  Pct. 201 al art. 73 a fost introdus prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 211/2008.
[2] Lit. a), c) şi d) de la art. 76 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. unic pct. 3 

din Legea nr. 211/2008.
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d) organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16,   18 şi 201.

Art. 77. Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind re  gimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi căr ile şi completările ulterioare, 
cu excepţia art. 28 şi 29.

Art. 78. În cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 73 pct. 1, 3, 6-11, 13, 22 şi 23 
într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum şi în cazul în care se 
încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, primăriile vor 
suspenda activitatea comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de 
vânzare respectivă.

Art. 79. Sancţiunile aplicate de organele de control abilitate, conform prevederilor prezentei 
ordonanţe, vor fi  aduse la cunoştinţă primăriilor în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora.

Capitolul VIII. Dispoziţii fi nale

Art. 80. În cazul vânzărilor de lichidare şi de soldare, atunci când  acestea se efectuează 
în pierdere, conform prevederilor art. 17, costul de achiziţie este deductibil din punct de vedere 
fiscal.

Art. 81. În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe comercianţii 
care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă sunt obligaţi 
să solicite autorizarea exerciţiilor comerciale în conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe.

Art. 82. Ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior, cu avizul Ministerului Economiei 
şi Finanţelor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, în termen de 
60 de zile de la data publicării în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe. Normele metodologice vor fi   supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 83. Ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior, în baza consultării cu alte 
organisme abilitate ale administraţiei publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, 
elaborează reglementări specifi ce cu privire la comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Art. 84. Pentru realizarea unei baze de date privind reţeaua d e distribuţie şi de prestări de 
servicii de piaţă autorităţile administraţiei publice locale vor transmite ministerului cu atribuţii 
în domeniul comerţului interior informaţii privind reţeaua de distribuţie, conform normelor stabilite 
de către acesta.

Art. 85. (1) Anexa face parte integrantă din prez enta ordonanţă şi poate fi  actualizată prin 
hotărâre a Guvernului.

(2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 73 şi 75 se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.

Art. 86. (1) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe vor stabili 
modalităţile concrete de colaborare.

(2) Administraţiile publice locale vor într eprinde acţiunile necesare în vederea aplicării 
dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi a normelor metodologice de aplic are a acesteia.

(3) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice interesate, Oficiul Naţional al Reg istrului 
Comerţului sau, după caz, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor pune gratuit 
la dispoziţie ac estora informaţiile cu privire la înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor.

Art. 87. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
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Anexă

Tabel cu c lasifi carea activităţilor din economia naţională

 Cod CAEN1) Denumirea activităţii
5010 Comerţ cu autovehicule

5020 Întreţinerea şi repararea autovehiculelo r (fără reparaţii executate în întreprinderi 
organizate de tip  industrial)

5030 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
5040 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, şi reparaţii
5050 Comerţ cu amănuntul al carburanţil or pentru autovehicule
5122 Comerţ cu ridicata  al fl orilor şi al plantelor
5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
5132 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
5133 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
5134 Comerţ cu ridicata al băuturilor
5135 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
5136 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
5137 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
5138 Comerţ cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
5139 Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun
5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile
5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

5143 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 
televizoarelor

5144 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
5145 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
5146 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
5151 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii

5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor, de fi erărie pentru instalaţii sanitare şi 
de încălzire

5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
5156 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
5185 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
5188 Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
5190 Comerţ cu ridicata al altor produse

5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun

5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare

5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
5224 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase
5225 Comerţ cu amănuntul al băuturilor
5226 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun
5227 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare
5231 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice
5232 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice
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5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic

5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor radio şi 
televizoarelor

5246 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fi erărie, cu articole din sticlă, cu cele pentru 
vopsit

5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
5248 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
5261 Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe
5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
5271 Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele
5272 Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc
5273 Reparaţii de ceasuri şi bijuterii
5274 Alte reparaţii de articole personale n.c.a.
5530 Restaurante
5540 Baruri
5551 Cantine
5552 Alte unităţi de preparare a hranei
7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică
7133 Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
7140 Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a.
7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
7470 Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
7481 Activităţi fotografi ce
7485 Activităţi de secretariat şi traducere
9301 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor
9302 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9303 Activităţi de pompe funebre şi similare
9304 Activităţi de întreţinere corporală
9305 Alte activităţi de servicii personale n.c.a.
9500 Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare

 

1) Conform Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din 
economia naţională – CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 
bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică 
nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
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8. Legea nr. 148/2000 
privind publicitatea

publicată în
M. Of. nr. 359 din 2 august 2000

cu modificările şi completările aduse prin:
Legea nr. 283/2002 pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea 

(M. Of. nr. 368 din 31 mai 2002);
O.G. nr. 17/2003 pentru modifi carea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea 

(M. Of. nr. 64 din 2 februarie 2003), aprobată prin Legea nr. 219/2003 (M. Of. nr. 362 din 28 mai 2003);
O.G. nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea (M. Of. nr. 799 din 30 

august 2004), aprobată prin Legea nr. 432/2004 (M. Of. nr. 994 din 28 octombrie 2004);
Legea nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun (M. Of. nr. 1067 

din 17 noiembrie 2004); 
Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (M. Of. nr. 559 din 

24 iulie 2008).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1.[1] Prezenta lege are drept scop protecţia consumatorilor de produse şi servicii, 
protecţia persoanelor care desfăşoară o activitate de producţie, de comerţ, prestează un serviciu 
sau practică o meserie ori o profesie.

Art. 2-3.[2] Abrogate.

Art. 4. În sensul prezentei legi, următorii termeni se defi nesc astfel:
a)-c)[3] abrogate;
d) publicitate subliminală – orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a fi 

percepuţi în mod conştient, dar care pot influenţa comportamentul economic al unei persoane;
e) persoană – orice persoană fizică sau juridică;
f) minor – orice persoană fizică în vârstă de până la 18 ani;
g)[4] abrogată.

Art. 5. Publicitatea trebuie să fi e decentă, corectă şi să fi e elaborată în spiritul responsabilităţii 
sociale.

Art. 6. Se interzice publicitatea care:
a)[5] abrogată;
b) este subliminală;
c) prejudiciază respectul pentru demnitatea umană şi morala publică;
d) include discriminări bazate pe rasă, sex, limbă, origine, origine socială, identitate etnică 

sau naţionalitate;
e) atentează la convingerile religioase sau politice;
f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnităţii şi vieţii particulare a persoanelor;

[1] Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat de art. 23 pct. 1 din Legea nr. 158/2008.
[2] Art. 2-3 au fost abrogate prin art. 23 pct. 2 din Legea nr. 158/2008.
[3] Lit. a)-c) de la art. 4 au fost abrogate prin art. 23 pct. 3 din Legea nr. 158/2008.
[4] Lit. g) de la art. 4 a fost abrogată prin art. 23 pct. 3 din Legea nr. 158/2008.
[5] Lit. a) de la art. 6 a fost abrogată prin art. 23 pct. 4 din Legea nr. 158/2008.
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g) exploatează superstiţiile, credulitatea sau frica persoanelor;
h) prejudiciază securitatea persoanelor sau incită la violenţă;
i) încurajează un comportament care prejudiciază mediul înconjurător;
j) favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite 

contrar prevederilor legale.

Capitolul II. Publicitate înşelătoare 
şi publicitate comparativă

Art. 7-8.[1] Abrogate.

Art. 9. Comparaţiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi 
neechivoc, data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se 
referă la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, 
data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifi ce.

Capitolul III. Dispoziţii speciale 
privind publicitatea anumitor produse

Art. 10. Se interzice publicitatea explicită pentru produsele din tutun:
a) difuzată în cadrul programelor de radiodifuziune şi televiziune;
b)[2] abrogată;
c) pe biletele de călătorie pentru transportul public.

Art. 101. [3] Se interzice publicitatea explicită pentru băuturile alcoolice:
a) pe prima şi pe ultima copertă sau pagină din materialele tipărite în presa scrisă;
b) pe biletele de călătorie pentru transportul public.

Art. 11. Se interzice publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun în 
incinta unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de asistenţă medicală sau la o distanţă mai mică 
de 200 metri de intrarea acestora, măsurată pe drum public.

Art. 12. Publicitatea pentru băuturi alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este permisă 
în publicaţii destinate în principal minorilor, în sălile de spectacole înainte, în timpul şi după 
spectacolele destinate minorilor.

Art. 13. (1) Publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este 
permisă nici în condiţiile în care:

a) se adresează minorilor;
b) înfăţişează minori consumând aceste produse;
c) sugerează că băuturile alcoolice sau produsele din tutun sunt dotate cu proprietăţi 

terapeutice sau că au un efect stimulativ, sedativ ori că pot rezolva probleme personale;
d) dă o imagine negativă despre abstinenţă;
e) evidenţiază conţinutul în alcool al băuturilor alcoolice, în scopul stimulării consumului, 

sau face legătura între alcool şi conducerea unui vehicul;
f) nu conţine inscripţii-avertisment, în limba română, pentru produsele din tutun.
(2) Textul avertismentului şi dimensiunile acestuia vor fi stabilite prin ordin al ministrului 

sănătăţii, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.

[1] Art. 7 şi art. 8 au fost abrogate prin art. 23 pct. 5 din Legea nr. 158/2008.
[2] Lit. b) de la art. 10 a fost abrogată prin art. 7 alin. (2) din Legea nr. 457/2004.
[3] Art. 101 a fost introdus prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 283/2002.

Art. 7-13
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Art. 131.[1] (1) Publicitatea la băuturile spirtoase, astfel cum sunt defi nite în Ordinul ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor 
privind defi nirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase, publicat în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, cu modifi cările ulterioare, este permisă numai în 
cazul celei difuzate prin intermediul presei scrise, al radioului, precum şi prin intermediul televiziunii.

(2) Difuzarea de publicitate la băuturile spirtoase în programele audiovizuale se realizează 
conform dispoziţiilor Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 254/2004 privind 
publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 668 din 26 iulie 2004.

Art. 14. Se interzice publicitatea substanţelor stupefi ante şi psihotrope.

Art. 15. Se interzice publicitatea, în alte locuri decât cele de comercializare, pentru orice 
tip de arme, muniţii, explozivi, metode şi mijloace pirotehnice, cu excepţia armelor destinate 
vânătorii sau sportului şi a celor de panoplie.

Art. 16. Pentru produsele şi serviciile destinate minorilor este interzisă publicitatea care:
a) conţine elemente ce dăunează acestora din punct de vedere fizic, moral, intelectual sau psihic;
b) încurajează în mod indirect copiii să cumpere produse sau servicii, profitând de lipsa de 

experienţă sau de credulitatea lor;
c) afectează relaţiile speciale care există între minori, pe de o parte, şi părinţi sau cadre 

didactice, pe de altă parte;
d) prezintă, în mod nejustificat, minori în situaţii periculoase.

Art. 17. Publicitatea este permisă numai pentru produsele medicamentoase care se 
eliberează fără prescripţie medicală, pentru care materialele publicitare vor fi  aprobate de 
Agenţia Naţională a Medicamentului.

Capitolul IV. Sancţiuni

Art. 18. [2] Autorul, realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare 
răspund solidar cu persoana care îşi face publicitate, în cazul încălcării prevederilor prezentei 
legi.

Art. 19. Dacă persoana care îşi face publicitate nu are sediul în România sau dacă nu 
poate fi  identifi cată, răspunderea revine, după caz, reprezentantului său legal în România, 
autorului, realizatorului de publicitate sau reprezentantului legal al mijlocului de difuzare.

Art. 20. (1) Persoana care îşi face publicitate trebuie să fi e în măsură să probeze exactitatea 
afi rmaţiilor, indicaţiilor sau prezentărilor din anunţul publicitar şi este obligată, la solicitarea 
reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la art. 24, să furnizeze documentele care 
să probeze exactitatea acestora.

(2) În cazul în care documentele nu sunt furnizate în termen de maximum 7 zile de la 
solicitare sau dacă sunt considerate insuficiente, afirmaţiile din anunţul publicitar în cauză vor 
fi considerate inexacte.

Art. 21. Prezenta lege nu exclude autocontrolul publicităţii de către organizaţiile profesionale 
cu rol de autoreglementare în domeniul publicităţii şi nici dreptul persoanelor de a se adresa 
direct acestor organizaţii.

[1] Art. 131 a fost introdus prin art. I din O.G. nr. 90/2004.
[2] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 23 pct. 6 din Legea nr. 158/2008.

Art. 131-21
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Art. 22. Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, 
contravenţională sau penală, după caz.

Art. 23. (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să fi e considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 15-17, cu amendă de la 500 lei (RON) la 1500 lei (RON);
b)[1] încălcarea prevederilor art. 9-14, cu amendă de la 1.500 lei la 4.000 lei.
(2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice.

Art. 24. (1) Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constată şi se sancţionează la sesizarea 
persoanelor prejudiciate ori a asociaţiilor de consumatori sau din ofi ciu, de către:

a)[2] reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul încălcării 
prevederilor art. 9 şi ale art. 13 lit. a) şi b);

b) reprezentanţii împuterniciţi ai administraţiei publice locale, pentru încălcarea prevederilor 
art. 6 lit. c), d), e), f), g) şi i), ale art. 10 lit. c), ale art. 11, ale art. 13 lit. f) şi ale art. 15;

c) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Concurenţei, pentru încălcarea prevederilor art. 8 
lit. d), e), f), g), h) şi i);

d) reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Sănătăţii, pentru încălcarea prevederilor art. 13 
lit. c), d), e) şi f) şi ale art. 14, 16 şi 17;

e) reprezentanţii împuterniciţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, pentru încălcarea 
prevederilor art. 10 lit. a).

(2) Organele abilitate să constate şi să sancţioneze contravenţiile pot solicita organizaţiilor 
profesionale cu rol de autoreglementare prevăzute la art. 21 formularea unui punct de vedere 
de specialitate.

Art. 25. Instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 24 pot dispune, o dată cu aplicarea sancţiunii 
contravenţionale, următoarele măsuri, după caz:

a) interzicerea publicităţii, în cazul în care a fost difuzată sau urmează să fie difuzată;
b) încetarea publicităţii până la data corectării ei;
c) publicarea deciziei autorităţii publice, în totalitate sau parţial, şi stabilirea modului în care 

urmează să se realizeze;
d) publicarea pe cheltuiala contravenientului a unuia sau mai multor anunţuri rectificative, 

cu fixarea conţinutului şi a modului de difuzare.

Art. 26. Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 32/1968 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modifi cările ulterioare, cu excepţia art. 25-27 
din respectiva lege, precum şi cele ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.

Capitolul V. Dispoziţii fi nale

Art. 27. Guvernul, la propunerea organelor sale de specialitate, va aproba, în baza prezentei 
legi, reglementări specifice privind publicitatea, cu excepţia celei din cadrul programelor 
audiovizuale.

Art. 28. (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziţii contrare.

[1] Lit. b) de la alin. (1) al art. 23 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 23 pct. 7 din 
Legea nr. 158/2008.

[2] Lit. a) şi e) de la alin. (1) al art. 24 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. 23 
pct. 8 din Legea nr. 158/2008.

Art. 22-28



9. Legea nr. 245/2004 
privind securitatea generală a produselor

republicată în
M. Of. nr. 360 din 9 mai 2008

Capitolul I. Domeniu de aplicare şi defi niţii

Art. 1. (1) Prezenta lege are ca scop asigurarea consumatorilor că produsele puse pe piaţă 
sunt sigure şi se aplică pentru toate produsele definite la art. 2 lit. a) numai în situaţia în care 
nu există prevederi legale specifice de securitate a produselor respective, care au acelaşi 
obiectiv cu acest act normativ.

(2) În cazul în care unele produse sunt supuse unor cerinţe specifice de securitate impuse 
de legislaţia comunitară, prezenta lege se aplică numai pentru aspectele şi riscurile sau 
categoriile de riscuri care nu sunt prevăzute de aceste reglementări, după cum urmează:

a) art. 2 lit. b) şi c) şi art. 3 nu se aplică acestor produse în privinţa riscurilor sau categoriilor 
de riscuri prevăzute de reglementările specifice;

b) art. 4-16 se aplică în orice situaţie, cu excepţia cazurilor în care există reglementări 
specifice privind aspectele care intră sub incidenţa acestor dispoziţii.

Art. 2. În sensul prezentei legi, următorii termeni se defi nesc astfel:
a) produs – orice bun material cunoscut sub denumirea de produs, care, inclusiv în cadrul 

unei prestări de servicii, este destinat consumatorilor sau este posibil, în condiţii previzibile, să 
fie utilizat de consumatori chiar dacă nu le este destinat şi care este furnizat sau pus la dispoziţie 
în cadrul unei activităţi comerciale cu titlu oneros sau gratuit, fie că este în stare nouă, folosit 
sau recondiţionat. Se exceptează de la aplicarea prezentei legi produsele de ocazie care sunt 
furnizate ca antichităţi sau ca produse care trebuie să fie reparate ori recondiţionate înainte de 
utilizarea lor, numai în cazul în care furnizorul informează în mod clar persoana căreia îi 
furnizează produsul despre necesitatea acestei reparaţii sau recondiţionări;

b) produs sigur – orice produs care, în condiţii normale sau rezonabil previzibile de utilizare, 
inclusiv de durată şi, după caz, de punere în funcţiune, de instalare şi de necesităţi de întreţinere, 
nu prezintă niciun risc sau numai riscuri minime compatibile cu utilizarea produsului şi considerate 
ca acceptabile şi corespunzătoare unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi securităţii 
consumatorilor, luându-se în considerare în special:

1. caracteristicile produsului, în principal compoziţia, ambalarea, condiţiile de asamblare 
şi, după caz, de montaj şi de întreţinere;

2. efectul asupra altor produse, în cazul în care utilizarea lui împreună cu alte produse 
poate fi în mod rezonabil previzibilă;

3. prezentarea produsului, etichetarea sa, orice avertizări şi instrucţiuni pentru utilizarea şi 
distrugerea lui, precum şi orice altă indicaţie sau informaţie referitoare la produs;

4. categoriile de consumatori expuse riscului în cazul utilizării produsului, în particular copiii 
şi persoanele în vârstă.

Posibilitatea obţinerii unor niveluri superioare de securitate sau de disponibilitate a altor 
produse prezentând un grad de risc mai scăzut nu trebuie să constituie un motiv suficient 
pentru considerarea unui produs ca fiind periculos;

c) produs periculos – orice produs care nu îndeplineşte prevederile de la definiţia „produsului 
sigur” de la lit. b);
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d) risc grav – orice risc semnificativ, care necesită o intervenţie rapidă din partea autorităţilor 
publice, inclusiv riscurile ale căror efecte nu sunt imediate;

e) producător:
1. fabricantul produsului, în cazul în care este stabilit în România sau într-un stat membru 

al Uniunii Europene şi orice altă persoană care se prezintă ca producător prin aplicarea pe 
produs a numelui său, a mărcii sale sau a unui alt semn distinctiv ori persoana care recondiţionează 
produsul;

2. reprezentantul producătorului, în cazul în care producătorul nu este stabilit în România 
sau într-un stat membru al Uniunii Europene, sau, în absenţa unui reprezentant stabilit în 
România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, importatorul produsului;

3. alţi operatori economici din lanţul de comercializare, în măsura în care activităţile lor pot 
aduce atingere caracteristicilor de securitate a unui produs;

f) distribuitor – orice operator economic din lanţul de comercializare, a cărui activitate nu 
influenţează caracteristicile de securitate a produsului;

g) returnare – modalitate referitoare la aducerea înapoi a unui produs periculos de către 
consumator, pe care producătorul sau distribuitorul l-a furnizat deja consumatorului ori l-a pus 
la dispoziţia sa;

h) retragere – orice măsură luată în scopul de a împiedica distribuţia şi expunerea la 
comercializare, precum şi ofertarea unui produs periculos la consumatori.

Capitolul II. Obligaţia generală de securitate 
– criterii de evaluare a conformităţii

Art. 3. (1) Producătorii sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sigure.
(2) Un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de 

dispoziţiile legislaţiei naţionale atunci când, în absenţa prevederilor comunitare specifice privind 
reglementarea produsului în cauză, el este conform cu reglementările naţionale ale României 
ori ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat, stabilite cu respectarea principiilor 
liberei circulaţii a produselor şi serviciilor de piaţă şi care formulează cerinţele de sănătate şi 
securitate pe care produsul trebuie să le îndeplinească pentru a fi comercializat.

(3) Un produs este considerat sigur din punct de vedere al riscurilor şi al categoriilor de 
riscuri reglementate de standardele naţionale neobligatorii relevante atunci când este conform 
cu standardele naţionale neobligatorii care transpun standarde europene, a căror referinţă este 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Referinţele acestor standarde naţionale 
armonizate sunt publicate de către Asociaţia de Standardizare din România (ASRO).

(4) În alte condiţii decât cele avute în vedere la alin. (2) şi (3), conformitatea unui produs 
cu cerinţa de securitate generală a produselor poate fi evaluată luându-se în considerare, dacă 
există:

a) standardele naţionale neobligatorii care transpun standarde europene relevante, altele 
decât cele la care se face referire la alin. (2);

b) standardele stabilite în statul în care este comercializat produsul;
c) orientările în domeniul evaluării securităţii produselor;
d) codurile de bune practici în materie de securitate a produselor, în vigoare în sectorul 

respectiv;
e) stadiul prezent al cunoştinţelor ştiinţifice şi/sau tehnice;
f) aşteptările rezonabile ale consumatorilor referitoare la securitatea generală a produselor.
(5) Conformitatea unui produs cu criteriile care au în vedere garantarea obligaţiei generale 

de securitate, în special cu prevederile alin. (2) şi (3), nu împiedică autorităţile competente să 
ia măsurile corespunzătoare pentru a impune restricţii privind punerea sa pe piaţă sau să ceară 
retragerea de pe piaţă ori returnarea produsului, dacă produsul se dovedeşte periculos.

Art. 3
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Capitolul III. Alte obligaţii ale producătorilor 
şi obligaţii ale distribuitorilor

Art. 4. (1) În limitele activităţilor lor producătorii trebuie să asigure consumatorului informaţiile 
utile care îi permit să evalueze riscurile inerente ale unui produs pe durata medie de utilizare 
sau pe o durată rezonabil previzibilă, atunci când acestea nu sunt imediat perceptibile de către 
consumator, fără un avertisment corespunzător, precum şi să prevină astfel de riscuri. Prezenţa 
unui astfel de avertisment nu exonerează nicio persoană de îndeplinirea celorlalte obligaţii 
prevăzute de prezenta lege.

(2) În limitele activităţilor lor producătorii trebuie să adopte măsuri proporţionale cu 
caracteristicile produselor pe care le furnizează, care le permit:

a) să fie informaţi de riscurile pe care aceste produse le-ar putea prezenta pentru consumatori;
b) să poată întreprinde acţiunile potrivite, inclusiv, dacă este necesar, pentru a evita aceste 

riscuri, să poată dispune retragerea de pe piaţă, avertizarea adecvată şi eficientă a consumatorilor, 
returnarea de la consumatori.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) vor include:
a) informarea, prin intermediul produsului sau al ambalajului, asupra identităţii şi detaliilor 

privind producătorul, precum şi informarea asupra produsului sau, după caz, asupra lotului de 
produse din care face parte, cu excepţia cazurilor în care omisiunea acestei informaţii este justificată;

b) în cazul în care se consideră necesar, realizarea de teste prin sondaj pe produsele 
comercializate, analizarea reclamaţiilor şi, după caz, ţinerea unui registru de reclamaţii, precum 
şi informarea distribuitorilor de către producător privind monitorizarea acestor produse.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi întreprinse voluntar sau la cererea autorităţilor 
competente, în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. f).

(5) Returnarea se face ca ultimă modalitate de rezolvare, atunci când celelalte acţiuni nu 
sunt suficiente pentru prevenirea riscurilor implicate, în cazul în care producătorul consideră 
necesar sau când este obligat de către autoritatea competentă să ia această măsură. Măsura 
de returnare se poate pune în aplicare în baza codurilor de bună conduită în domeniu, în cazul 
în care acestea există.

Art. 5. (1) Distribuitorii sunt obligaţi:
a) să acţioneze cu atenţia cuvenită pentru a contribui la respectarea cerinţelor de securitate 

aplicabile, în special să nu distribuie produse despre care au cunoştinţă sau pe care ar fi trebuit 
să ie considere, pe baza informaţiilor deţinute şi în calitate de specialişti, neconforme cu aceste 
cerinţe;

b) să participe, în limitele activităţilor lor respective, la monitorizarea securităţii produselor 
puse pe piaţă, în special prin:

1. transmiterea informaţiilor privind riscurile produselor;
2. păstrarea şi furnizarea documentelor necesare pentru a determina originea produselor;
3. colaborarea la acţiunile întreprinse de producători şi de autorităţile competente pentru 

evitarea riscurilor.
În limitele activităţilor lor respective distribuitorii trebuie să ia măsuri care să permită o 

colaborare eficientă.
(2) În cazul în care producătorii şi distribuitorii au cunoştinţă sau ar trebui să cunoască, pe 

baza informaţiilor pe care le posedă şi în calitate de specialişti, că unele produse, pe care le-au 
pus pe piaţă sau care au fost furnizate într-un alt mod consumatorilor, prezintă pentru consumatori 
riscuri care sunt incompatibile cu cerinţele de securitate generală, ei trebuie să informeze 
imediat autorităţile competente, în condiţiile stabilite în anexa nr. 1, precizând acţiunile întreprinse 
în scopul de a preveni riscurile pentru consumatori.

(3) Producătorii şi distribuitorii, în limitele activităţilor lor, trebuie să colaboreze cu autorităţile 
competente, la cererea acestora din urmă, pentru acţiunile întreprinse, în scopul evitării riscurilor 
pe care le prezintă produsele pe care le furnizează sau le-au furnizat.
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Procedurile ce trebuie urmate pentru o astfel de colaborare, inclusiv procedurile de dialog 
cu producătorii şi distribuitorii respectivi asupra problemelor legate de securitatea produselor, 
sunt stabilite de autorităţile competente.

Capitolul IV. Obligaţii specifi ce şi responsabilităţi

Art. 6. (1) Reglementările specifice privind securitatea produselor se stabilesc prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea organelor sale de specialitate.

(2) Autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei privind conformitatea produselor 
cu cerinţele generale de securitate stabileşte prin norme procedurile privind aplicarea prezentei 
legi.

(3) În România autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei privind conformitatea 
produselor cu cerinţele generale de securitate, constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor 
şi stabilirea măsurilor complementare este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(4) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate colabora, conform atribuţiilor 
stabilite prin legislaţia în vigoare, după caz, cu alte organe de specialitate cu atribuţii în 
supravegherea pieţei, pentru a desfăşura acţiuni în aplicarea prezentei legi.

(5) În scopul supravegherii pieţei privind conformitatea produselor cu cerinţele generale de 
securitate, sarcinile, atribuţiile, organizarea şi modalităţile de colaborare cu celelalte organe 
de specialitate se vor stabili, după caz, prin protocoale sau în cadrul Comitetului interministerial 
pentru supravegherea pieţei produselor şi serviciilor şi protecţia consumatorilor.

(6) România va informa Comisia Europeană referitor la sarcinile, atribuţiile, organizarea şi 
modalităţile de colaborare cu celelalte organe de specialitate stabilite în scopul supravegherii 
pieţei privind conformitatea produselor cu cerinţele generale de securitate.

Capitolul V. Sancţiuni

Art. 7. Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, 
contravenţională sau penală a celor vinovaţi.

Art. 8. (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;
b) încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
c) încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi ale art. 5 alin. (1) lit. b) pct. 2, cu amendă de la 

700 lei la 7.000 lei;
d) încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii 

împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 9. Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Art. 10. (1) În sensul prezentei legi, în special al art. 6, autoritatea competentă pentru 
supravegherea pieţei privind conformitatea produselor cu cerinţele generale de securitate 
trebuie să ia, după caz, una dintre următoarele măsuri complementare:

a) pentru orice produs:
1. să organizeze, chiar după punerea sa pe piaţă ca fiind sigur, verificări corespunzătoare 

ale caracteristicilor sale de securitate, pe o scară adecvată, până la stadiul de utilizare sau de 
consum;

2. să solicite părţilor interesate toate informaţiile necesare;
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3. să preleveze mostre de produse spre a le supune analizelor referitoare la securitate;
b) pentru orice produs care poate prezenta riscuri în anumite condiţii:
1. să solicite marcarea cu avertismente corespunzătoare privind riscurile pe care le poate 

prezenta, redactate în mod clar, uşor de înţeles, lizibil şi inteligibil, în limba română, fără a 
exclude prezentarea şi în alte limbi;

2. să se asigure la punerea pe piaţă a unui produs de existenţa unor condiţii prealabile de 
securitate, astfel încât produsul rezultat să fie sigur;

c) pentru orice produs care poate prezenta riscuri pentru anumite categorii de persoane, 
să dispună ca acestea să fie avertizate în mod expres de acest risc, în timp util şi sub o formă 
corespunzătoare, inclusiv prin publicarea de avertismente speciale;

d) pentru orice produs care ar putea fi periculos, să interzică temporar, pe perioada necesară 
diferitelor controale, verificări sau evaluări ale securităţii, ca acesta să fie furnizat, propus pentru 
furnizare sau să fie expus;

e) pentru orice produs periculos, să interzică punerea sa pe piaţă şi să stabilească măsurile 
însoţitoare necesare pentru a asigura respectarea interdicţiei;

f) pentru orice produs periculos existent deja pe piaţă:
1. să dispună sau să organizeze retragerea sa efectivă şi imediată şi să avertizeze 

consumatorii cu privire la riscurile pe care le prezintă;
2.să dispună sau să coordoneze ori, după caz, să organizeze cu producătorii şi distribuitorii, 

returnarea de la consumatori şi distrugerea sa în condiţii corespunzătoare, prin grija şi pe 
cheltuiala operatorului economic respectiv.

(2) În cazul în care autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei privind conformitatea 
produselor cu cerinţele generale de securitate dispune măsuri de tipul celor prevăzute la 
alin. (1), în special cele menţionate la lit. d)-f), ea trebuie să acţioneze pentru respectarea 
principiilor liberei circulaţii a produselor şi serviciilor pe piaţă, astfel încât să pună în aplicare 
măsuri proporţionale cu gravitatea riscului şi luând în consideraţie principiul precauţiei. În cadrul 
acestor măsuri Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sprijină acţiunea voluntară 
a producătorilor şi distribuitorilor, în conformitate cu obligaţiile care le revin în temeiul prezentei 
legi, în special al prevederilor cap. III, prin dezvoltarea de coduri de bună conduită. Dacă este 
necesar, autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei privind conformitatea produselor 
cu cerinţele generale de securitate organizează sau dispune măsurile prevăzute la alin. (1) 
lit. f), în cazul în care acţiunea întreprinsă de producători şi distribuitori în îndeplinirea obligaţiilor 
lor este nesatisfăcătoare sau insuficientă. Returnarea trebuie să se facă conform prevederilor 
art. 4 alin. (5).

(3) În mod special, autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei privind conformitatea 
produselor cu cerinţele generale de securitate trebuie să întreprindă acţiunile necesare pentru 
a aplica cu rapiditatea necesară măsurile corespunzătoare, aşa cum sunt cele prevăzute la 
alin. (1) lit. b)-f), în cazul produselor care pun problema unui risc grav. Aceste circumstanţe 
trebuie să fie determinate de autoritatea competentă, evaluându-se, de la caz la caz, caracteristicile 
intrinseci ale produselor, în conformitate cu liniile directoare prevăzute la pct. 10 din anexa 
nr. 2.

(4) Măsurile care se dispun în temeiul prezentului articol de către autoritatea competentă 
pentru supravegherea pieţei privind conformitatea produselor cu cerinţele generale de securitate 
sunt aplicabile, după caz:

a) producătorului;
b) distribuitorilor, în limitele activităţilor lor, în special părţii responsabile pentru prima etapă 

a distribuirii produselor pe piaţa naţională;
c) oricărei alte persoane, în cazul în care aceasta se dovedeşte necesar, în vederea 

colaborării la acţiunile întreprinse pentru a se evita riscuri care decurg dintr-un produs.

Art. 11. (1) Pentru a asigura o supraveghere efi cientă a pieţei, destinată garantării unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi securităţii consumatorilor, autoritatea competentă pentru 
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supravegherea pieţei privind conformitatea produselor cu cerinţele generale de securitate 
dispune măsuri pentru:

a) stabilirea, actualizarea periodică şi punerea în aplicare a unor programe sectoriale de 
supraveghere pe categorii de produse sau de riscuri, monitorizarea activităţilor de supraveghere, 
a constatărilor şi a rezultatelor acestor programe, coordonarea activităţilor de colaborare în 
Comitetul interministerial pentru supravegherea pieţei produselor şi serviciilor şi protecţia 
consumatorilor;

b) monitorizarea şi actualizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice referitoare la securitatea 
produselor în Comisia pentru securitatea produselor;

c) examinarea şi evaluarea periodică a funcţionării activităţilor de control şi a eficienţei lor 
şi, dacă este necesar, revizuirea abordării şi organizării acţiunilor de supraveghere puse în 
aplicare.

(2) Reclamaţiile consumatorilor şi ale părţilor interesate referitoare la securitatea produselor 
şi activităţile corespunzătoare de supraveghere şi de control vor fi prezentate la oficiul teritorial 
pentru protecţia consumatorilor. Reclamaţiile privind securitatea produselor fac obiectul unei 
monitorizări corespunzătoare în cadrul oficiilor teritoriale pentru protecţia consumatorilor, precum 
şi în cadrul autorităţii competente pentru supravegherea pieţei privind conformitatea produselor 
cu cerinţele generale de securitate. Oficiile teritoriale pentru protecţia consumatorilor informează 
în mod activ consumatorii şi celelalte părţi interesate despre procedurile stabilite în acest scop.

Art. 12. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor participă ca punct naţional 
de contact în reţeaua europeană a autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii 
Europene în materie de securitate a produselor.

Capitolul VI. Schimburi de informaţii 
şi situaţii de intervenţie rapidă

Art. 13. (1) În cazul în care România ia măsuri care restrâng punerea de produse pe piaţă 
sau impun retragerea ori returnarea lor, aşa cum se prevede la art. 10 alin. (1) lit. b)-f), trebuie 
să notifice aceste măsuri Comisiei Europene, în măsura în care o astfel de notificare nu este 
cerută prin art. 17 sau printr-o legislaţie comunitară specifică, precizând motivele pentru care 
le-a adoptat. România trebuie, de asemenea, să informeze Comisia Europeană despre orice 
modificare sau ridicare a oricărei măsuri de acest tip.

(2) Dacă România consideră că efectele riscului nu depăşesc sau nu pot depăşi teritoriul 
său, trebuie să procedeze la notificarea măsurilor prevăzute la alin. (1), în măsura în care ele 
conţin informaţii care pot prezenta interes pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene 
din punct de vedere al securităţii produselor, în special dacă ele apar ca răspuns la un risc 
nou, încă nesemnalat în alte notificări.

Capitolul VII. Dispoziţii fi nale

Art. 14. (1) Informaţiile cu privire la riscurile pe care le prezintă produsele pentru sănătatea 
şi securitatea consumatorilor, de care dispune autoritatea competentă pentru supravegherea 
pieţei privind conformitatea produselor cu cerinţele generale de securitate, trebuie în general 
să fie disponibile publicului, în conformitate cu cerinţele de transparenţă şi fără a prejudicia 
restricţiile necesare activităţilor de control şi investigare.

(2) Publicul trebuie să aibă acces în special la informaţiile privind identificarea produsului, 
natura riscului şi măsurile luate.

(3) Reprezentanţii autorităţilor competente sunt obligaţi să nu divulge informaţiile obţinute 
prin aplicarea prezentei legi, care, prin natura lor, intră sub incidenţa secretului profesional în 
cazuri bine justificate.
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(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), informaţiile privind caracteristicile de securitate 
a produselor pot fi făcute publice dacă sunt impuse de circumstanţe, în scopul protecţiei sănătăţii 
şi securităţii consumatorilor.

(5) Protejarea secretului profesional nu trebuie să împiedice diseminarea către autorităţile 
competente a informaţiilor necesare pentru a asigura eficacitatea activităţilor de control şi 
supraveghere a pieţei. Autorităţile care primesc informaţii ce intră sub incidenţa secretului 
profesional trebuie să asigure protejarea acestora.

Art. 15. Aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege nu înlătură angajarea răspunderii 
civile a operatorilor economici pentru pagubele generate de produsele cu defect, stabilită 
conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 16. (1) Orice hotărâre adoptată în aplicarea prezentei legi şi care implică restricţionarea 
punerii pe piaţă a unui produs sau impune măsura de retragere a sa ori de returnare de la 
consumatori trebuie să fi e motivată în mod corespunzător. Ea trebuie notifi cată, imediat ce 
este posibil, părţii interesate şi trebuie să indice căile legale de contestare, prevăzute de 
dispoziţiile legale în vigoare, şi termenele în care aceste acţiuni de contestare trebuie să fi e 
introduse.

(2) Părţile implicate trebuie să îşi poată prezenta punctul de vedere înainte de adoptarea 
măsurii, ori de câte ori este posibil. Dacă, datorită urgenţei măsurilor ce trebuie luate, nu a avut 
loc o consultare prealabilă, aceasta trebuie să fie efectuată într-un termen rezonabil, după 
punerea în aplicare a măsurii.

(3) Măsurile care impun retragerea unui produs sau returnarea lui de la consumatori trebuie 
să ia în considerare necesitatea de a încuraja distribuitorii, utilizatorii şi consumatorii să contribuie 
la punerea în aplicare a acestor măsuri.

(4) Orice măsură luată de autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei privind 
conformitatea produselor cu cerinţele generale de securitate şi care restricţionează punerea 
pe piaţă a unui produs sau impune retragerea ori returnarea lui de la consumatori poate face 
obiectul unei acţiuni judecătoreşti.

(5) Orice hotărâre adoptată în aplicarea prezentei legi şi care implică restricţionarea punerii 
pe piaţă a unui produs sau impune retragerea ori returnarea lui nu trebuie să aducă prejudicii 
referitoare la evaluarea responsabilităţii părţii căreia îi este adresată, din punctul de vedere al 
prevederilor dreptului penal aplicabile cazului respectiv.

Art. 17. (1) În cazul în care România adoptă sau hotărăşte să adopte, să recomande 
sau să convină cu producătorii şi distribuitorii, pe o bază voluntară ori obligatorie, măsuri 
care au în vedere împiedicarea, limitarea sau impunerea de condiţii specifice privind 
comercializarea sau eventuala utilizare pe teritoriul său a unor produse din cauza unui risc 
grav, va notifi ca imediat Comisiei Europene prin sistemul RAPEX. Comisia Europeană 
trebuie, de asemenea, informată imediat despre modifi carea sau retragerea oricărei măsuri 
şi acţiuni de acest fel.

(2) Dacă România consideră că efectele riscului nu depăşesc teritoriul său, trebuie să 
urmeze procedura prevăzută la art. 13, ţinând cont de criteriile relevante propuse în liniile 
directoare prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 2.

(3) România, înainte de a adopta astfel de măsuri sau de a întreprinde astfel de acţiuni, 
poate să comunice Comisiei Europene informaţiile de care dispune cu privire la existenţa unui 
risc grav.

(4) În cazul unui risc grav, România trebuie să notifice Comisiei Europene acţiunile voluntare 
prevăzute la art. 4 şi 5, întreprinse de producători şi distribuitori.

(5) Procedurile pentru aplicarea sistemului RAPEX şi liniile directoare pentru notificări sunt 
prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 15-17
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(6) Orice acord stabilit cu reţeaua europeană a autorităţilor competente ale statelor membre 
ale Uniunii Europene în materie de securitate a produselor trebuie să fie bazat pe reciprocitate 
şi va include prevederi de confidenţialitate a informaţiei, corespunzătoare celor care sunt 
aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene.

(7) Ca urmare a notificărilor primite prin sistemul RAPEX, punctul naţional de contact va 
transmite Comisiei Europene măsurile adoptate cu privire la produsele depistate pe piaţa din 
România.

Art. 18. (1) Prezenta lege transpune Directiva nr. 2001/95/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 3 decembrie 2001, referitoare la securitatea generală a produselor, publicată 
în Jurnalul Ofi cial al Comunităţilor Europene (JOCE) L11 din 15 ianuarie 2002.

(2) România ia toate măsurile pentru a pune în aplicare hotărârile prevăzute la art. 13 din 
Directiva nr. 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001, 
referitoare la securitatea generală a produselor, într-un termen mai mic de 20 de zile, în afară 
de cazul în care aceste hotărâri nu prevăd un termen diferit.

(3) În termen de o lună, autoritatea competentă pentru supravegherea pieţei privind 
conformitatea produselor cu cerinţele generale de securitate, responsabilă pentru realizarea 
măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b)-f), trebuie să dea părţilor implicate posibilitatea de 
a-şi exprima punctul de vedere, informând Comisia Europeană despre acestea.

(4) Exportul din Comunitatea Europeană de produse periculoase care au reprezentat 
subiectul unei hotărâri prevăzute la alin. (2) este interzis în măsura în care hotărârea nu specifică 
altfel.

Art. 19. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. 6 alin. (6)*), 
art. 13 alin. (3) şi (4)**), art. 17, art. 18 alin. (2) şi (3), pct. 2***) din anexa nr. 1, pct. 1, 2, 4, 
6-10 şi 13 din anexa nr. 2****), care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea 
Europeană, dată la care se abrogă prevederile art. 6 alin (5), art. 13 alin. (1) şi (2), pct. 1 din 
anexa nr. 1 şi pct. 3 şi 12 din anexa nr. 2.

Art. 20. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Art. 6 alin. (6) a devenit în forma republicată a Legii nr. 245/2004 art. 6 alin. (5).
**) Art. 13 alin. (3) şi (4) au devenit în forma republicată a Legii nr. 245/2004 art. 13 alin. (1) şi (2).
***) Pct. 2 din anexa nr. 1 a devenit în forma republicată a Legii nr. 245/2004 pct. 1.
****) Pct. 4 din anexa nr. 2 a devenit în forma republicată a Legii nr. 245/2004 pct. 3.
Pct. 6-10 din anexa nr. 2 au devenit în forma republicată a Legii nr. 245/2004 pct. 5-9.
Pct. 13 din anexa nr. 2 a devenit în forma republicată a Legii nr. 245/2004 pct. 11.

Anexa nr. 1

Obligaţii privind informaţii
despre produsele neconforme cu obligaţia generală de securitate, pe care 

producătorii şi distribuitorii sunt obligaţi să le comunice autorităţilor competente

1. Informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din lege sau, după caz, de prevederi specifice ale 
reglementărilor comunitare referitoare la produsul considerat trebuie comunicate autorităţilor 
competente desemnate în acest scop în statele membre ale Uniunii Europene în care produsele 
în cauză au fost puse pe piaţă sau furnizate într-un alt mod consumatorilor.

2. În caz de riscuri grave, aceste informaţii conţin cel puţin:
a) date care permit o identificare precisă a produsului sau a lotului de produse în discuţie;
b) o descriere completă a riscului prezentat de produsele respective;
c) toate informaţiile disponibile, utile pentru a determina produsul;
d) o descriere a acţiunii întreprinse în scopul prevenirii riscurilor pentru consumatori.

Art. 18-20
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Anexa nr. 2

Proceduri pentru aplicarea sistemului RAPEX

1. Sistemul RAPEX acoperă produsele, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. a) din lege, care 
prezintă un risc grav pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor. Produsele farmaceutice 
prevăzute în directivele 75/319/EEC şi 81/851/EEC sunt excluse din aria de aplicabilitate a 
RAPEX.

2. RAPEX vizează, în principal, realizarea unui schimb rapid de informaţii la apariţia unui 
risc grav. Liniile directoare prevăzute la pct. 10 definesc criterii precise pentru a identifica 
riscurile grave.

3. Punctul naţional de contact care face notificarea în baza art. 17 din lege trebuie să ofere 
toate informaţiile disponibile. În particular, notificarea conţine informaţiile menţionate în liniile 
directoare prevăzute la pct. 10 şi cel puţin:

a) date care permit o identificare precisă a produsului;
b) o descriere completă a riscului prezentat de produsul respectiv, conţinând o sinteză a 

rezultatelor oricărui test sau oricărei analize şi a concluziilor lor, care permit evaluarea riscului;
c) natura şi durata măsurilor luate sau a acţiunilor întreprinse ori, după caz, a măsurilor sau 

acţiunilor hotărâte;
d) informaţiile privind lanţurile de comercializare şi distribuţia produsului, în particular privind 

ţările destinatare.
4. Aceste informaţii trebuie transmise prin formularul-tip de notificare prevăzut în acest scop 

şi în modalităţile precizate în liniile directoare vizate la pct. 10.
5. În cazul în care măsura notificată conform art. 13 sau 17 din lege vizează limitarea 

comercializării sau utilizării unei substanţe ori a unui preparat chimic, România va furniza, 
în cele mai mici detalii, fie o sinteză, fie referinţele datelor utile privind substanţa sau preparatul 
considerat şi produsele de înlocuire cunoscute şi disponibile, atunci când asemenea informaţii 
sunt disponibile. Ea comunică, de asemenea, efectele aşteptate ca urmare a măsurii asupra 
securităţii consumatorilor, precum şi evaluarea riscului, efectuată în conformitate cu principiile 
şi liniile directoare pentru notificări generale ale evaluării riscului substanţelor chimice, 
prevăzute la art. 10 paragraful 4 din Regulamentul (EEC) 793/93, în cazul unei substanţe 
existente, sau la art. 3 paragraful 2 din Directiva 67/548/EEC în cazul unei substanţe noi. Liniile 
directoare prevăzute la pct. 10 definesc detaliile şi procedurile privind informaţiile cerute în 
acest scop.

6. În cazul în care, în conformitate cu art. 17 alin. (3) din lege, România a informat Comisia 
Europeană înainte de a hotărî adoptarea unei măsuri despre un risc grav, trebuie să indice 
Comisiei Europene, în termen de 45 de zile, dacă se confirmă sau se modifică aceste informaţii.

7. În cazul în care Comisia Europeană procedează la o anchetă din proprie iniţiativă privind 
verificarea conformităţii informaţiilor cerute în cadrul RAPEX cu prevederile directivei şi apreciază 
că este necesar să se evalueze securitatea produsului, România trebuie, pe cât posibil, să 
furnizeze Comisiei Europene informaţiile cerute.

8. În cazul în care primeşte o notificare conform art. 17 din lege, România este obligată să 
informeze Comisia Europeană, cel mai târziu în termenul stabilit prin liniile directoare prevăzute 
la pct. 10, despre elementele următoare:

a) dacă produsul a fost comercializat pe teritoriul ei;
b) măsurile pe care le adoptă privind produsul în chestiune, eventual cu privire la propria 

ei situaţie, comunicând pentru aceasta motivele, dintre care mai ales aprecierea diferită a 
riscului sau oricărei alte împrejurări speciale care justifică decizia ei, mai ales lipsa de măsuri 
sau de supraveghere;

c) orice informaţie complementară, pertinentă, pe care a obţinut-o privind riscul respectiv, 
inclusiv rezultatele testelor sau ale analizelor.

Anexa nr. 2
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9. România informează imediat Comisia Europeană despre orice modificare sau despre 
orice ridicare a măsurilor ori a acţiunilor în chestiune.

10. Liniile directoare la care se face referire în lege sunt Liniile directoare privind administrarea 
RAPEX, stabilite şi actualizate regulat de Comisia Europeană. Liniile directoare propun criterii 
precise de notificare a măsurilor a căror rază de acţiune este limitată la teritoriul naţional şi 
tratamentul notificărilor privind riscurile pe care România le estimează că nu depăşesc teritoriul 
său.

11. Responsabilitatea informaţiilor furnizate în notificările transmise de România Comisiei 
Europene şi în sistemul RAPEX revine autorităţii competente pentru supravegherea pieţei 
privind conformitatea produselor cu cerinţele generale de securitate.

Anexa nr. 2



10. Legea nr. 365/2002 
privind comerţul electronic

republicată în
M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006

– extras –

[…]

Capitolul III. Contractele încheiate 
prin mijloace electronice

Art. 7. Validitatea, efectele juridice şi proba contractelor încheiate prin mijloace 
electronice. (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care 
legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru 
validitatea acestora.

(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar 
consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.

(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din 
aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun în materie de probă şi prevederilor 
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Art. 8. Informarea destinatarilor. (1) Furnizorul de servicii este obligat să pună la dispoziţie 
destinatarului, înainte ca destinatarul să trimită oferta de a contracta sau acceptarea ofertei 
ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, cel puţin următoarele informaţii, care 
trebuie să fi e exprimate în mod clar, neechivoc şi într-un limbaj accesibil:

a) etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;
b) dacă contractul, odată încheiat, este stocat sau nu de către furnizorul de servicii şi dacă 

este accesibil sau nu;
c) mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziţie destinatarului pentru 

identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;
d) limba în care se poate încheia contractul;
e) codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum şi informaţii 

despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;
f) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.
(2) Furnizorul de servicii are obligaţia să ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza un 

procedeu tehnic adecvat, eficace şi accesibil, care să permită identificarea şi corectarea erorilor 
survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptării acesteia.

(3) Furnizorul de servicii poate deroga de la dispoziţiile alin. (1) şi (2) numai în situaţia în 
care a convenit altfel cu destinatarul, cu condiţia că niciuna dintre părţi să nu aibă calitatea de 
consumator.

(4) Clauzele şi condiţiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispoziţie destinatarului 
într-un mod care să îi permită acestuia să le stocheze şi să le reproducă.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în privinţa contractelor încheiate exclusiv prin poştă 
electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente.
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Art. 9. Încheierea contractului prin mijloace electronice. (1) Dacă părţile nu au convenit 
altfel, contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta 
a ajuns la cunoştinţa ofertantului.

(2) Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediată 
a prestaţiei caracteristice se consideră încheiat în momentul în care debitorul acesteia a început 
executarea, în afară de cazul în care ofertantul a cerut ca în prealabil să i se comunice 
acceptarea. În acest ultim caz se aplică prevederile alin. (1).

(3) În cazul în care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau 
acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii 
are obligaţia de a confirma primirea ofertei sau, după caz, a acceptării acesteia, în unul dintre 
următoarele moduri:

a) trimiterea unei dovezi de primire prin poştă electronică sau printr-un alt mijloc de comunicare 
individuală echivalent, la adresa indicată de către destinatar, fără întârziere;

b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat 
pentru trimiterea ofertei sau a acceptării ofertei, de îndată ce oferta sau acceptarea a fost 
primită de furnizorul de servicii, cu condiţia ca această confirmare să poată fi stocată şi reprodusă 
de către destinatar.

(4) Oferta sau acceptarea ofertei, precum şi confirmarea primirii ofertei sau a acceptării 
ofertei, efectuate în unul dintre modurile prevăzute la alin. (3), se consideră primite atunci când 
părţile cărora le sunt adresate pot să le acceseze.

(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în privinţa contractelor încheiate exclusiv prin poştă 
electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente.

Art. 10. Condiţii privind păstrarea sau prezentarea informaţiei. (1) Acolo unde legea 
impune ca informaţia să fi e prezentată sau păstrată în forma sa originală, această cerinţă este 
îndeplinită dacă sunt întrunite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) există garanţia integrităţii informaţiei, asigurată prin respectarea standardelor naţionale 
în domeniu, din momentul în care a fost generată;

b) mesajul este semnat utilizându-se semnătura electronică extinsă a emitentului;
c) informaţia poate fi imediat furnizată şi prezentată la cerere.
(2) Destinatarul comerciant acţionează pe riscul propriu, dacă a ştiut sau ar fi trebuit să 

ştie, în concordanţă cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor 
convenite expres cu emitentul, că informaţia conţinută într-un mesaj electronic a fost alterată 
în timpul transmiterii sau prelucrării sale.

[…]

Art. 9-10



11. Legea nr. 455/2001 
privind semnătura electronică

republicată în 
M. Of. nr. 316 din 30 aprilie 2014

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1. Principii generale

Art. 1. Prezenta lege stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în 
formă electronică, precum şi condiţiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice.

Art. 2. Prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale privind încheierea, validitatea 
şi efectele actelor juridice.

Art. 3. Nicio dispoziţie a prezentei legi nu poate fi  interpretată în sensul limitării autonomiei 
de voinţă şi a libertăţii contractuale a părţilor.

Secţiunea a 2-a. Defi niţii

Art. 4. În înţelesul prezentei legi:
1. date în formă electronică sunt reprezentări ale informaţiei într-o formă convenţională 

adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice;
2. înscris în formă electronică reprezintă o colecţie de date în formă electronică între care 

există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie 
inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu 
similar;

3. semnătură electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic 
asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare;

4. semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii:

a) este legată în mod unic de semnatar;
b) asigură identificarea semnatarului;
c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice 

modificare ulterioară a acestora este identificabilă;
5. semnatar reprezintă o persoană care deţine un dispozitiv de creare a semnăturii electronice 

şi care acţionează fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terţ;
6. date de creare a semnăturii electronice reprezintă orice date în formă electronică cu 

caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de 
semnatar pentru crearea unei semnături electronice;

7. dispozitiv de creare a semnăturii electronice reprezintă software şi/sau hardware 
configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnăturii electronice;

8. dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice reprezintă acel dispozitiv de creare 
a semnăturii electronice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să poată apărea numai 
o singură dată şi confidenţialitatea acestora să poată fi asigurată;
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b) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să nu poată fi deduse;
c) semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice disponibile la 

momentul generării acesteia;
d) datele de creare a semnăturii să poată fi protejate în mod efectiv de către semnatar 

împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate;
e) să nu modifice datele în formă electronică, care trebuie să fie semnate, şi nici să nu 

împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea procesului de 
semnare;

9. date de verificare a semnăturii electronice reprezintă date în formă electronică, cum ar 
fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate în scopul verificării unei semnături 
electronice;

10. dispozitiv de verificare a semnăturii electronice reprezintă software şi/sau hardware 
configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnăturii electronice;

11. certificat reprezintă o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura dintre 
datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând identitatea acelei 
persoane;

12. certificat calificat reprezintă un certificat care satisface condiţiile prevăzute la art. 18 şi 
care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce satisface condiţiile prevăzute la art. 20;

13. furnizor de servicii de certificare reprezintă orice persoană, română sau străină, care 
eliberează certificate sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică;

14. furnizor de servicii de certificare calificată este acel furnizor de servicii de certificare 
care eliberează certificate calificate;

15. produs asociat semnăturii electronice reprezintă software sau hardware, destinat a fi 
utilizat de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea serviciilor legate de semnătura 
electronică sau destinat a fi utilizat pentru crearea ori verificarea semnăturii electronice.

Capitolul II. Regimul juridic al înscrisurilor 
în formă electronică

Art. 5. Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic 
o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat 
la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii 
electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură 
privată.

Art. 6. Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic 
o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul 
autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile.

Art. 7. În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau 
de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă 
i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un 
certifi cat califi cat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Art. 8. (1) În cazul în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau semnătura, instanţa 
va dispune întotdeauna ca verifi carea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate.

(2) În acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificate calificate, precum 
şi orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a 
semnatarului ori a titularului de certificat.

Art. 9. (1) Partea care invocă înaintea instanţei o semnătură electronică extinsă trebuie să 
probeze că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 4.

Art. 5-9
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(2) Semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor 
de servicii de certificare acreditat, este prezumată a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 4.

Art. 10. (1) Partea care invocă înaintea instanţei un certifi cat califi cat trebuie să probeze 
că furnizorul de servicii de certifi care care a eliberat respectivul certifi cat îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 20.

(2) Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a îndeplini condiţiile prevăzute 
la art. 20.

Art. 11. (1) Partea care invocă înaintea instanţei un mecanism securizat de creare a 
semnăturii trebuie să probeze că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 8.

(2) Dispozitivul securizat de generare a semnăturii, omologat în sensul prezentei legi, este 
prezumat a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 8.

Capitolul III. Furnizarea serviciilor de certifi care

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Art. 12. (1) Furnizarea serviciilor de certificare nu este supusă niciunei autorizări prealabile 
şi se desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea actelor 
normative în vigoare.

(2) Furnizarea serviciilor de certificare de către furnizorii stabiliţi în statele membre ale Uniunii 
Europene se face în condiţiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, 
pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Art. 13. (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor legate de certifi carea semnăturilor 
electronice persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de certifi care au obligaţia de a 
notifi ca autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu cu privire la data 
începerii acestor activităţi.

(2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), furnizorii de servicii de certificare 
au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu 
toate informaţiile referitoare la procedurile de securitate şi de certificare utilizate, precum şi 
orice alte informaţii cerute de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în 
domeniu.

(3) Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare 
şi supraveghere specializate în domeniu, cu cel puţin 10 zile înainte, orice intenţie de modificare 
a procedurilor de securitate şi de certificare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intră 
în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuată.

(4) În cazurile de urgenţă, în care securitatea serviciilor de certificare este afectată, furnizorii 
pot efectua modificări ale procedurilor de securitate şi de certificare, urmând să comunice, în 
termen de 24 de ore, autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu 
modificările efectuate şi justificarea deciziei luate.

(5) Furnizorii de servicii de certificare sunt obligaţi să respecte, pe parcursul desfăşurării 
activităţii, procedurile de securitate şi de certificare declarate, potrivit alin. (2), (3) şi (4).

Art. 14. (1) Furnizorul de servicii de certifi care va asigura accesul la toate informaţiile 
necesare utilizării corecte şi în condiţii de siguranţă a serviciilor sale. Informaţiile respective 
vor fi  furnizate anterior naşterii oricărui raport contractual cu persoana care solicită un certifi cat 
sau, după caz, la cererea unui terţ care se prevalează de un asemenea certifi cat.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi formulate în scris, într-un limbaj accesibil, şi vor 
fi transmise prin mijloace electronice, în condiţii care să permită stocarea şi reproducerea lor.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor face referire cel puţin la:
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a) procedura ce trebuie urmată în scopul creării şi verificării semnăturii electronice;
b) tarifele percepute;
c) modalităţile şi condiţiile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv limitele impuse 

utilizării acestora, cu condiţia ca aceste limite să poată fi cunoscute de terţi;
d) obligaţiile care incumbă, potrivit prezentei legi, titularului certificatului şi furnizorului de 

servicii de certificare;
e) existenţa unei acreditări, dacă este cazul;
f) condiţiile contractuale de eliberare a certificatului, inclusiv eventualele limitări ale răspunderii 

furnizorului de servicii de certificare;
g) căile de soluţionare a litigiilor;
h) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată 

în domeniu.
(4) Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.
(5) Din momentul acceptării certificatului de către solicitant, furnizorul de servicii de certificare 

va înscrie certificatul în registrul prevăzut la art. 17.

Art. 15. (1) Persoanele fi zice care prestează, conform legii, în nume propriu, servicii de 
certifi care, precum şi personalul angajat al furnizorului de servicii de certifi care, persoană fi zică 
sau juridică, sunt obligate să păstreze secretul informaţiilor încredinţate în cadrul activităţii lor 
profesionale, cu excepţia celor în legătură cu care titularul certifi catului acceptă să fi e publicate 
sau comunicate terţilor.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) incumbă şi personalului autorităţii de reglementare şi 
supraveghere specializate în domeniu, precum şi persoanelor împuternicite de aceasta.

(3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 16. (1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu şi furnizorii 
de servicii de certifi care au obligaţia să respecte dispoziţiile legale privitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal.

(2) Furnizorii de servicii de certificare nu pot colecta date cu caracter personal decât de la 
persoana care solicită un certificat sau, cu consimţământul expres al acesteia, de la terţi. Colectarea 
se face doar în măsura în care aceste informaţii sunt necesare în vederea eliberării şi conservării 
certificatului. Datele pot fi colectate şi utilizate în alte scopuri doar cu consimţământul expres 
al persoanei care solicită certificatul.

(3) Atunci când se utilizează un pseudonim, identitatea reală a titularului nu poate fi divulgată 
de către furnizorul de servicii de certificare decât cu consimţământul titularului sau la cererea 
unei autorităţi publice competente.

Art. 17. (1) Furnizorii de servicii de certifi care au obligaţia de a crea şi de a menţine un 
registru electronic de evidenţă a certifi catelor eliberate.

(2) Registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate trebuie să facă menţiune despre:
a) data şi ora exactă la care certificatul a fost eliberat;
b) data şi ora exactă la care expiră certificatul;
c) dacă este cazul, data şi ora exactă la care certificatul a fost suspendat sau revocat, 

inclusiv cauzele care au condus la suspendare sau la revocare.
(3) Registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate trebuie să fie disponibil permanent 

pentru consultare, inclusiv în regim on-line.

Secţiunea a 2-a. Furnizarea serviciilor de certifi care califi cată

Art. 18. (1) Certificatul calificat va cuprinde următoarele menţiuni:
a) indicarea faptului că certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
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b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum şi cetăţenia acestuia, 
în cazul persoanelor fizice, respectiv naţionalitatea acestuia, în cazul persoanelor juridice;

c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum şi alte 
atribute specifice ale semnatarului, dacă sunt relevante, în funcţie de scopul pentru care este 
eliberat certificatul calificat;

d) codul personal de identificare a semnatarului;
e) datele de verificare a semnăturii, care corespund datelor de creare a semnăturii aflate 

sub controlul exclusiv al semnatarului;
f) indicarea începutului şi sfârşitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;
g) codul de identificare a certificatului calificat;
h) semnătura electronică extinsă a furnizorului de servicii de certificare care eliberează 

certificatul calificat;
i) dacă este cazul, limitele utilizării certificatului calificat sau limitele valorice ale operaţiunilor 

pentru care acesta poate fi utilizat;
j) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată 

în domeniu.
(2) Fiecărui semnatar i se va atribui de către furnizorul de servicii de certificare un cod 

personal care să asigure identificarea unică a semnatarului.
(3) Generarea codului personal de identificare şi a codului de identificare a certificatului 

calificat se va face pe baza reglementărilor stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu.

(4) La solicitarea titularului furnizorul de servicii de certificare va putea înscrie în certificatul 
calificat şi alte informaţii decât cele menţionate la alin. (1), cu condiţia ca acestea să nu fie 
contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, şi numai după o prealabilă verificare a 
exactităţii acestor informaţii.

(5) Certificatul calificat va indica în mod expres faptul că este utilizat un pseudonim, atunci 
când titularul se identifică printr-un pseudonim.

Art. 19. (1) La eliberarea certifi catelor califi cate furnizorii de servicii de certifi care au obligaţia 
de a verifi ca identitatea solicitanţilor exclusiv pe baza actelor de identitate.

(2) La eliberarea fiecărui certificat calificat furnizorii au obligaţia să emită două copii de pe 
acesta, pe suport de hârtie, dintre care un exemplar este pus la dispoziţie titularului, iar celălalt 
este păstrat de către furnizori o perioadă de 10 ani.

Art. 20. În vederea emiterii certifi catelor califi cate furnizorii de servicii de certifi care trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să dispună de mijloace financiare şi de resurse materiale, tehnice şi umane corespunzătoare 
pentru garantarea securităţii, fiabilităţii şi continuităţii serviciilor de certificare oferite;

b) să asigure operarea rapidă şi sigură a înregistrării informaţiilor prevăzute la art. 17, în 
special operarea rapidă şi sigură a unui serviciu de suspendare şi revocare a certificatelor calificate;

c) să asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data şi ora exactă a eliberării, a 
suspendării sau a revocării unui certificat calificat;

d) să verifice, cu mijloace corespunzătoare şi conforme dispoziţiilor legale, identitatea şi, 
dacă este cazul, atributele specifice ale persoanei căreia îi este eliberat certificatul calificat;

e) să folosească personal cu cunoştinţe de specialitate, experienţă şi calificare, necesare 
pentru furnizarea serviciilor respective, şi, în special, competenţă în domeniul gestiunii, cunoştinţe 
de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice şi o practică suficientă în ceea 
ce priveşte procedurile de securitate corespunzătoare; de asemenea, să aplice procedurile 
administrative şi de gestiune adecvate şi care corespund standardelor recunoscute;

f) să utilizeze produse asociate semnăturii electronice, cu un înalt grad de fiabilitate, care 
sunt protejate împotriva modificărilor şi care asigură securitatea tehnică şi criptografică a 
desfăşurării activităţilor de certificare a semnăturii electronice;
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g) să adopte măsuri împotriva falsificării certificatelor şi să garanteze confidenţialitatea în 
cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorii de 
servicii de certificare generează astfel de date;

h) să păstreze toate informaţiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioadă de 
minimum 10 ani de la data încetării valabilităţii certificatului, în special pentru a putea face 
dovada certificării în cadrul unui eventual litigiu;

i) să nu stocheze, să nu reproducă şi să nu dezvăluie terţilor datele de creare a semnăturii, 
cu excepţia cazului în care semnatarul solicită aceasta;

j) să utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel încât: numai 
persoanele autorizate să poată introduce şi modifica informaţiile din certificate; exactitatea 
informaţiei să poată fi verificată; certificatele să poată fi consultate de terţi doar în cazul în care 
există acordul titularului acestora; orice modificare tehnică, care ar putea pune în pericol aceste 
condiţii de securitate, să poată fi identificată de persoanele autorizate;

k) orice alte condiţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată 
în domeniu.

Art. 21. Furnizorii de servicii de certifi care califi cată sunt obligaţi să folosească numai 
dispozitive securizate de creare a semnăturii electronice.

Art. 22. (1) Furnizorul de servicii de certifi care califi cată trebuie să dispună de resurse 
fi nanciare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfăşurării 
activităţilor legate de certifi carea semnăturilor electronice.

(2) Asigurarea se realizează fie prin subscrierea unei poliţe de asigurare la o societate de 
asigurări, fie prin intermediul unei scrisori de garanţie din partea unei instituţii financiare de 
specialitate, fie printr-o altă modalitate stabilită prin decizie a autorităţii de reglementare şi 
supraveghere specializate în domeniu.

(3) Suma asigurată şi suma acoperită prin scrisoarea de garanţie sunt stabilite de autoritatea 
de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Secţiunea a 3-a. Suspendarea şi încetarea valabilităţii certifi catelor

Art. 23. (1) Orice furnizor de servicii de certificare are obligaţia de a suspenda certificatul 
în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia 
cunoştinţă despre apariţia oricăruia dintre următoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identităţii acestuia;
b) în cazul în care o hotărâre judecătorească dispune suspendarea;
c) în cazul în care informaţiile conţinute în certificat nu mai corespund realităţii, dacă nu se 

impune revocarea certificatului;
d) în orice alte situaţii care constituie cazuri de suspendare a certificatelor eliberate, potrivit 

procedurilor de securitate şi de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.
(2) Orice furnizor de servicii de certificare are obligaţia de a revoca certificatul în termen 

de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre 
apariţia oricăruia dintre următoarele cazuri:

a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identităţii acestuia;
b) la decesul sau punerea sub interdicţie a semnatarului;
c) în cazul în care o hotărâre judecătorească definitivă dispune revocarea;
d) dacă se dovedeşte în mod neîndoielnic că certificatul a fost emis în baza unor informaţii 

eronate sau false;
e) în cazul în care informaţiile esenţiale conţinute în certificat nu mai corespund realităţii;
f) atunci când confidenţialitatea datelor de creare a semnăturii a fost încălcată;
g) în cazul în care certificatul a fost utilizat în mod fraudulos;
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h) în orice alte situaţii care constituie cazuri de revocare a certificatelor eliberate, potrivit 
procedurilor de securitate şi de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

(3) Furnizorul de servicii de certificare îl va informa de urgenţă pe titular despre suspendarea 
sau revocarea certificatului, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei sale.

(4) Furnizorul de servicii de certificare va înscrie menţiunea de suspendare sau de revocare 
a certificatului în registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate prevăzut la art. 17, în 
termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă 
despre adoptarea deciziei respective.

(5) Suspendarea sau revocarea va deveni opozabilă terţilor de la data înscrierii sale în 
registrul electronic de evidenţă a certificatelor.

Art. 24. (1) În cazul în care furnizorul de servicii de certifi care intenţionează să înceteze 
activităţile legate de certifi carea semnăturilor electronice sau afl ă că va fi  în imposibilitate de 
a continua aceste activităţi, el va informa, cu cel puţin 30 de zile înainte de încetare, autoritatea 
de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu despre intenţia sa, respectiv despre 
existenţa şi natura împrejurării care justifi că imposibilitatea de continuare a activităţilor.

(2) Furnizorului de servicii de certificare îi revine obligaţia ca, în situaţia în care se află în 
imposibilitate de a continua activităţile legate de certificarea semnăturilor electronice şi nu a 
putut prevedea această situaţie cu cel puţin 30 de zile înainte ca încetarea activităţilor să se 
producă, să informeze autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, 
în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia 
cunoştinţă despre imposibilitatea continuării activităţilor. Informarea trebuie să se refere la 
existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor.

(3) Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, în tot sau în parte, activităţile sale 
unui alt furnizor de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit următoarelor condiţii:

a) furnizorul de servicii de certificare va înştiinţa fiecare titular de certificate neexpirate, cu 
cel puţin 30 de zile înainte, despre intenţia sa de transferare a activităţilor legate de certificarea 
semnăturilor electronice către un alt furnizor de servicii de certificare;

b) furnizorul de servicii de certificare va menţiona identitatea furnizorului de servicii de 
certificare căruia intenţionează să îi transfere activităţile sale;

c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute fiecărui titular de certificat posibilitatea 
de a refuza acest transfer, precum şi termenul şi condiţiile în care refuzul poate fi exercitat; în 
lipsa unei acceptări exprese a titularului, în termenul precizat de furnizorul de servicii de 
certificare, certificatul va fi revocat de către acesta din urmă.

(4) Furnizorul de servicii de certificare, aflat în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) şi 
(2), ale cărui activităţi nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de certificare, va revoca 
certificatele în termen de 30 de zile de la data înştiinţării titularilor de certificate şi va lua măsurile 
necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, precum şi pentru asigurarea prelucrării 
datelor personale, în condiţiile legii.

(5) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităţilor legate de certificarea 
semnăturilor electronice, în înţelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea, voluntară 
ori judiciară, falimentul, precum şi orice altă cauză de încetare a activităţii, cu excepţia aplicării 
sancţiunilor prevăzute la art. 33 alin. (2) şi (3).

Capitolul IV. Monitorizare şi control

Secţiunea 1. Autoritatea de reglementare şi supraveghere

Art. 25. Responsabilitatea aplicării dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor legate de 
aceasta revine autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu.
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Art. 26. (1) În termen de cel mult 18 luni de la data publicării legii în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, se va înfi inţa autoritatea publică specializată, cu atribuţii de reglementare 
şi de supraveghere în domeniu, în sensul prezentei legi.

(2) Până la înfiinţarea autorităţii menţionate la alin. (1) atribuţiile acesteia, în sensul prezentei 
legi, revin Ministerului pentru Societatea Informaţională.

Art. 27. Ministerul pentru Societatea Informaţională poate delega, în tot sau în parte, 
atribuţiile sale de supraveghere, în sensul prezentei legi, unei alte autorităţi publice afl ate în 
coordonare.

Art. 28. (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înfi inţează Registrul furnizorilor de 
servicii de certifi care, denumit în continuare Registru, care se constituie şi se actualizează de 
către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu. De la data înfi inţării 
autorităţii publice specializate prevăzute la art. 26 Registrul va fi  preluat şi actualizat de această 
autoritate.

(2) Registrul constituie evidenţa oficială:
a) a furnizorilor de servicii de certificare care au sediul în România;
b) a furnizorilor de servicii de certificare cu sediul sau domiciliul în alt stat, ale căror certificate 

calificate sunt recunoscute conform art. 40.
(3) Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de prezenta 

lege, stocarea datelor de identificare şi a unor informaţii legate de activitatea furnizorilor de 
servicii de certificare, precum şi informarea publicului cu privire la datele şi informaţiile stocate.

(4) Conţinutul şi structura Registrului se stabilesc, prin reglementări, de către autoritatea 
de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Art. 29. (1) Înregistrarea în Registrul prevăzut la art. 28 a datelor de identifi care şi a 
informaţiilor necesare cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de certifi care menţionaţi la 
art. 28 alin. (2) se efectuează pe bază de cerere individuală, care trebuie introdusă la autoritatea 
de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, cel mai târziu la data începerii 
activităţii furnizorului.

(2) Conţinutul obligatoriu al cererii prevăzute la alin. (1) şi documentaţia necesară se 
stabilesc prin reglementări de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată 
în domeniu.

Art. 30. (1) Registrul este public şi se actualizează permanent.
(2) Condiţiile ţinerii Registrului, accesul efectiv la informaţiile pe care le conţine, informaţiile 

care pot fi oferite solicitanţilor şi modul de actualizare a acestuia se stabilesc prin normele 
tehnice şi metodologice emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în 
domeniu.

Secţiunea a 2-a. Supravegherea activităţii furnizorilor 
de servicii de certifi care

Art. 31. (1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va putea, 
din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate, să verifice sau să dispună verificarea 
conformităţii activităţilor unui furnizor de servicii de certificare cu dispoziţiile prezentei legi sau 
cu reglementări emise de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în 
domeniu.

(2) Atribuţiile de control ce revin autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate 
în domeniu, potrivit alin. (1), sunt exercitate de personalul anume împuternicit în acest sens.

(3) În vederea exercitării controlului, personalul cu atribuţii de control este autorizat:
a) să aibă acces liber, permanent, în orice loc în care se află echipamentele necesare 

furnizării de servicii de certificare, în condiţiile legii;
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b) să solicite orice document sau informaţie necesară în vederea realizării controlului;
c) să verifice punerea în aplicare a oricăror proceduri de securitate sau de certificare utilizate 

de furnizorul de servicii de certificare supus controlului;
d) să sigileze orice echipamente necesare furnizării de servicii de certificare sau să reţină 

orice document ce are legătură cu această activitate, pe o perioadă care nu poate depăşi 15 
zile, dacă această măsură se impune;

e) să ia orice alte asemenea măsuri, în limitele legii.
(4) Personalul cu atribuţii de control este obligat:
a) să nu dezvăluie datele de care a luat cunoştinţă cu ocazia exercitării atribuţiilor sale;
b) să păstreze confidenţialitatea surselor de informaţii în legătură cu sesizările sau plângerile 

primite.

Art. 32. (1) Furnizorii de servicii de certifi care au obligaţia de a facilita exercitarea atribuţiilor 
de control de către personalul anume împuternicit în acest sens.

(2) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), în afară de aplicarea sancţiunii 
prevăzute la art. 44 lit. c), autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu 
va putea să suspende activitatea furnizorului până la data la care acesta va coopera cu 
personalul de control.

Art. 33. (1) Dacă în urma controlului efectuat se constată nerespectarea dispoziţiilor prezentei 
legi şi a reglementărilor emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în 
domeniu, aceasta va solicita furnizorului de servicii de certifi care să se conformeze, în termenul 
pe care îl va stabili, dispoziţiilor legale. În acest caz, autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu poate dispune suspendarea activităţii furnizorului.

(2) Neîndeplinirea în termenul stabilit a obligaţiei de conformare prevăzute la alin. (1) constituie 
motiv pentru autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu de a dispune 
încetarea activităţii furnizorului de servicii de certificare şi radierea acestuia din Registru.

(3) În cazul în care se constată o încălcare gravă a dispoziţiilor legale, autoritatea de 
reglementare şi supraveghere specializată în domeniu poate dispune direct şi imediat încetarea 
activităţii furnizorului de servicii de certificare şi radierea acestuia din Registru.

Art. 34. (1) În cazul în care dispune încetarea activităţii unui furnizor de servicii de certifi care, 
autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va asigura fi e revocarea 
certifi catelor furnizorului de servicii de certifi care şi ale semnatarilor, fi e preluarea activităţii sau 
cel puţin a registrului electronic de evidenţă a certifi catelor eliberate şi a serviciului de revocare 
a acestora de către un alt furnizor de servicii de certifi care, cu acordul acestuia.

(2) Semnatarii vor fi informaţi imediat de autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu despre încetarea activităţii furnizorului, precum şi despre revocarea 
certificatelor sau preluarea acestora de către un alt furnizor.

(3) Dacă activitatea furnizorului de servicii de certificare nu este preluată de către un alt 
furnizor, furnizorul de servicii de certificare este obligat să asigure revocarea tuturor certificatelor 
eliberate de el. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va revoca 
certificatele, pe cheltuiala furnizorului, dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţia.

(4) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va prelua şi va 
menţine arhivele şi registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate de furnizorul de 
servicii de certificare a cărui activitate nu a fost preluată de către un alt furnizor.

Art. 35. (1) Radierea furnizorilor de servicii de certifi care din Registru se efectuează pe 
baza comunicării făcute de către furnizor autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate 
în domeniu cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării activităţii sale.

(2) Radierea se poate efectua şi din oficiu de către autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu, în situaţia în care aceasta constată pe orice altă cale că furnizorul 
şi-a încetat activitatea.
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Secţiunea a 3-a. Acreditarea voluntară

Art. 36. (1) În scopul asigurării unui grad sporit de securitate a operaţiunilor şi al protejării 
corespunzătoare a drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarilor de servicii de certificare, 
furnizorii de servicii de certificare care doresc să îşi desfăşoare activitatea ca furnizori acreditaţi 
pot solicita obţinerea unei acreditări din partea autorităţii de reglementare şi supraveghere 
specializate în domeniu.

(2) Condiţiile şi procedura acordării, suspendării şi retragerii deciziei de acreditare, conţinutul 
acestei decizii, durata ei de valabilitate, precum şi efectele suspendării şi ale retragerii deciziei 
se stabilesc de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, prin 
reglementări, cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei, proporţionalităţii şi tratamentului 
nediscriminatoriu.

Art. 37. (1) Furnizorii de servicii de certifi care acreditaţi în condiţiile prezentei legi au dreptul 
de a folosi o menţiune distinctivă care să se refere la această calitate în toate activităţile pe 
care le desfăşoară, legate de certifi carea semnăturilor.

(2) Furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile prezentei legi sunt obligaţi să 
solicite efectuarea unei menţiuni în acest sens în Registru.

Secţiunea a 4-a. Omologarea

Art. 38. (1) Conformitatea dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice cu 
prevederile prezentei legi se verifică de către agenţii de omologare, persoane juridice de drept 
public sau de drept privat, agreate de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată 
în domeniu, în condiţiile stabilite prin reglementări emise de aceasta.

(2) În urma îndeplinirii procedurii de verificare se emite certificatul de omologare a dispozitivului 
securizat de creare a semnăturii electronice. Certificatul poate fi retras în cazul în care agenţia 
de omologare constată că dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice nu mai 
îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute în prezenta lege.

(3) Condiţiile şi procedura de agreare a agenţiilor de omologare se stabilesc prin reglementări 
de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

(4) Decizia de agreare se emite de către autoritatea de reglementare şi supraveghere 
specializată în domeniu.

Art. 39. (1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu veghează 
la respectarea, de către agenţiile de omologare, a prevederilor prezentei legi, a reglementărilor 
emise, precum şi a dispoziţiilor cuprinse în decizia de agreare.

(2) Prevederile art. 31-32 se aplică în mod corespunzător controlului exercitat de autoritatea 
de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu asupra activităţii agenţiilor de 
omologare.

Capitolul V. Recunoaşterea certifi catelor eliberate 
de furnizorii de servicii de certifi care străini

Art. 40. Certificatul calificat eliberat de către un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul 
sau cu sediul într-un alt stat este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor 
juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau 
cu sediul în România, dacă:

a) furnizorul de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul în alt stat a fost acreditat în 
cadrul regimului de acreditare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;

b) un furnizor de servicii de certificare acreditat, cu domiciliul sau cu sediul în România, 
garantează certificatul;
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c) certificatul sau furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat este recunoscut prin 
aplicarea unui acord bilateral sau multilateral între România şi alte state sau organizaţii 
internaţionale, pe bază de reciprocitate.

Capitolul VI. Răspunderea furnizorilor 
de servicii de certifi care

Art. 41. Furnizorul de servicii de certificare, care eliberează certificate prezentate ca fiind 
calificate sau care garantează asemenea certificate, este răspunzător pentru prejudiciul adus 
oricărei persoane care îşi întemeiază conduita pe efectele juridice ale respectivelor certificate:

a) în ceea ce priveşte exactitatea, în momentul eliberării certificatului, a tuturor informaţiilor 
pe care le conţine;

b) în ceea ce priveşte asigurarea că, în momentul eliberării certificatului, semnatarul identificat 
în cuprinsul acestuia deţinea datele de generare a semnăturii corespunzătoare datelor de 
verificare a semnăturii menţionate în respectivul certificat;

c) în ceea ce priveşte asigurarea că datele de generare a semnăturii corespund datelor de 
verificare a semnăturii, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare le generează pe amândouă;

d) în ceea ce priveşte suspendarea sau revocarea certificatului, în cazurile şi cu respectarea 
condiţiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2);

e) în privinţa îndeplinirii tuturor obligaţiilor prevăzute la art. 13-17 şi la art. 19-22, cu excepţia 
cazurilor în care furnizorul de servicii de certificare probează că, deşi a depus diligenţa necesară, 
nu a putut împiedica producerea prejudiciului.

Art. 42. (1) Furnizorul de servicii de certifi care poate să indice în cuprinsul unui certifi cat 
califi cat restricţii ale utilizării acestuia, precum şi limite ale valorii operaţiunilor pentru care 
acesta poate fi  utilizat, cu condiţia ca respectivele restricţii să poată fi  cunoscute de terţi.

(2) Furnizorul de servicii de certificare nu va fi răspunzător pentru prejudiciile rezultând din 
utilizarea unui certificat calificat cu încălcarea restricţiilor prevăzute în cuprinsul acestuia.

Capitolul VII. Obligaţiile titularilor de certifi cate

Art. 43. Titularii de certificate sunt obligaţi să solicite, de îndată, revocarea certificatelor, în 
cazul în care:

a) au pierdut datele de creare a semnăturii electronice;
b) au motive să creadă că datele de creare a semnăturii electronice au ajuns la cunoştinţa 

unui terţ neautorizat;
c) informaţiile esenţiale cuprinse în certificat nu mai corespund realităţii.

Capitolul VIII. Contravenţii şi sancţiuni

Art. 44. Constituie contravenţie, dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiune, şi se sancţionează 
cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei fapta furnizorului de servicii de certificare care:

a) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1);
b) omite să informeze autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu 

asupra procedurilor de securitate şi de certificare utilizate, în condiţiile şi cu respectarea 
termenelor prevăzute la art. 13;

c) nu îşi îndeplineşte obligaţia de a facilita exercitarea atribuţiilor de control de către personalul 
autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, anume împuternicit în acest sens;

d) realizează transferul activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice cu 
nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3).
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Art. 45. Constituie contravenţie, dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiune, şi se sancţionează 
cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei fapta furnizorului de servicii de certifi care care:

a) nu furnizează persoanelor menţionate la art. 14 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 14 
alin. (1) şi (2), informaţiile obligatorii prevăzute la art. 14 alin. (3) ori nu furnizează toate aceste 
informaţii sau furnizează informaţii inexacte;

b) încalcă obligaţiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 16;
c) omite să efectueze înregistrările obligatorii, potrivit legii, în registrul electronic de evidenţă 

a certificatelor eliberate, prevăzut la art. 17, sau le efectuează cu nerespectarea termenului 
prevăzut la art. 14 alin. (5), art. 23 alin. (1) sau (2) ori înregistrează menţiuni inexacte;

d) eliberează certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu conţin toate menţiunile 
obligatorii prevăzute la art. 18;

e) eliberează certificate calificate care conţin informaţii inexacte, informaţii care sunt contrare 
legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ori informaţii a căror exactitate nu a fost verificată 
în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (4);

f) eliberează certificate calificate fără a verifica identitatea solicitantului, în condiţiile prevăzute la art. 19;
g) omite să ia măsuri de natură să garanteze confidenţialitatea în cursul procesului de 

generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare 
generează astfel de date;

h) nu păstrează toate informaţiile cu privire la un certificat calificat o perioadă de minimum 
5 ani de la data încetării valabilităţii certificatului;

i) stochează, reproduce sau dezvăluie terţilor datele de creare a semnăturii electronice, cu 
excepţia cazului în care semnatarul solicită aceasta, în cazul în care furnizorul eliberează 
certificate calificate;

j) stochează certificatele calificate într-o formă care nu respectă condiţiile prevăzute la 
art. 20 lit. j);

k) utilizează dispozitive de creare a semnăturii electronice, care nu îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 4 pct. 8, în cazul în care furnizorul de servicii de certificare eliberează certificate 
calificate;

l) în cazul în care intenţionează să înceteze activităţile legate de certificarea semnăturilor 
electronice sau în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (5), când află că va fi în 
imposibilitate de a continua aceste activităţi, nu informează cu cel puţin 30 de zile înainte de 
încetarea activităţilor autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu 
despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea 
de continuare a activităţilor;

m) în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (5), când se află în imposibilitate de 
a continua activităţile legate de certificarea semnăturilor electronice şi nu a putut prevedea 
această situaţie cu cel puţin 30 de zile înainte ca încetarea activităţilor să se producă, nu a 
informat autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu în termenul 
prevăzut la art. 24 alin. (2) despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea 
de continuare a activităţilor;

n) aflându-se în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2), omite să ia măsurile 
necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale sau pentru asigurarea prelucrării datelor 
cu caracter personal în condiţiile legii;

o) nu suspendă sau nu revocă certificatele eliberate, în cazurile în care suspendarea sau 
revocarea este obligatorie, sau le revocă cu nerespectarea termenului legal;

p) continuă să desfăşoare activităţi legate de certificarea semnăturilor electronice în situaţia 
în care autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu a dispus suspendarea 
sau încetarea activităţii furnizorului de servicii de certificare;

q) eliberează certificate sau desfăşoară alte activităţi legate de certificarea semnăturilor 
electronice, folosindu-se fără a avea dreptul de calitatea de furnizor de servicii de certificare 
acreditat, prin prezentarea unei menţiuni distinctive care să se refere la această calitate sau 
prin orice alte mijloace;

Art. 45



I. Acte normative cu caracter general • 132

r) omite să solicite, în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1), înregistrarea în Registru a datelor 
şi informaţiilor menţionate la art. 29.

Art. 46. Încălcarea de către agenţia de omologare a obligaţiei de a facilita exercitarea 
atribuţiilor de control de către personalul autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate 
în domeniu, anume împuternicit în acest sens, constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.500 lei la 25.000 lei.

Art. 47. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în cadrul prezentului 
capitol sunt de competenţa personalului cu atribuţii de control din cadrul autorităţii de reglementare 
şi supraveghere specializate în domeniu.

Art. 48. Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol le sunt aplicabile prevederile Legii 
nr. 32/1968[1] privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

Capitolul IX. Dispoziţii fi nale

Art. 49. (1) Nivelul tarifelor percepute de agenţiile de omologare pentru prestarea serviciilor 
de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice, precum şi pentru 
serviciile accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei 
nr. 21/1996, republicată.

(2) Agenţiile menţionate la alin. (1) pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone 
geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenţă, pentru înscrierile on-line, 
potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(3) Sunt interzise agenţiilor de omologare şi împuterniciţilor acestora publicarea de tabele 
comparative privind nivelul tarifelor şi adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze 
reclama privind nivelul tarifelor încasate de alte agenţii pentru serviciile prestate.

Art. 50. (1) Agenţiile de omologare sunt supuse prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, 
republicată, în ceea ce priveşte stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum 
şi în privinţa actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurenţei pe 
piaţa serviciilor respective.

(2) Agenţiile de omologare sunt, de asemenea, supuse prevederilor Legii nr. 11/1991 privind 
combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 51. Cuantumul amenzilor prevăzute de prezenta lege va fi  actualizat prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui de infl aţie.

Art. 52. În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va elabora 
norme tehnice şi metodologice[2] de aplicare a acesteia.

Art. 53. Prezenta lege va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, şi se pune în aplicare la 3 luni de la data intrării în vigoare.

[1] Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, publicată în Buletinul Oficial, 
Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi rectificată prin Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 
din 18 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

[2] A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi 
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 28 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.
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12. O.G. nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

publicată în
M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001

aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 180/2002 (M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2002);
rectificată în M. Of. nr. 584 din 18 septembrie 2001;
cu modificările şi completările aduse prin: 

O.U.G. nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fi scale (M. Of. nr. 145 din 26 februarie 2002), 
aprobată prin Legea nr. 335/2002 (M. Of. nr. 418 din 17 iunie 2002); 

O.G. nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată (M. Of. nr. 582 din 14 august 
2003), aprobată prin Legea nr. 79/2003 (M. Of. nr. 193 din 26 martie 2003), în prezent abrogată; 

O.U.G. nr. 108/2003 pentru desfi inţarea închisorii contravenţionale (M. Of. nr. 747 din 26 octombrie 
2003), aprobată prin Legea nr. 28/2004 (M. Of. nr. 214 din 11 martie 2004);

Legea nr. 357/2003 pentru aprobarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 
(M. Of. nr. 537 din 25 iulie 2003); 

Legea nr. 526/2004 pentru modifi carea şi completarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor (M. Of. nr. 1149 din 6 decembrie 2004); 

O.G. nr. 8/2006 pentru completarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
(M. Of. nr. 78 din 27 ianuarie 2006), aprobată, cu modifi cări, prin Legea nr. 353/2006 (M. Of. nr. 640 
din 25 iulie 2006);

Legea nr. 182/2006 pentru modifi carea şi completarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor (M. Of. nr. 443 din 23 mai 2006); 

Legea nr. 352/2006 pentru completarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
(M. Of. nr. 640 din 25 iulie 2006);

Decizia Curţii Constituţionale nr. 953/2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
(M. Of. nr. 53 din 23 ianuarie 2007);

Decizia Curţii Constituţionale nr. 228/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
(M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2007);

Decizia Curţii Constituţionale nr. 1354/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
precum şi art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind 
regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aşa cum a fost modifi cată 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfi inţarea închisorii contravenţionale 
(M. Of. nr. 887 din 29 decembrie 2008);

Legea nr. 293/2009 pentru modifi carea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor (M. Of. nr. 645 din 1 octombrie 2009);

Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (M. Of. 714 din 
26 octombrie 2010);

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
(M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), în vigoare de la 15 februarie 2013;

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (M. Of. nr. 392 din 29 iunie 2013);
O.G. nr. 17/2014 pentru modifi carea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor (M. Of. nr. 629 din 27 august 2014), aprobată prin Legea nr. 86/2015 
(M. Of. nr. 282 din 27 aprilie 2015);

O.G. nr. 5/2015 pentru modifi carea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor (M. Of. nr. 78 din 29 ianuarie 2015), aprobată prin Legea 
nr. 179/2015 (M. Of. nr. din 481 din 1 iulie 2015).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1.[1] Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea 
penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, 

[1] Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 180/2002.
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ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, 
oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 2. (1)[1] Prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi sancţiona 
contravenţii în toate domeniile de activitate.

(2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi 
se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite 
atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin 
legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii 
în următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; 
întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii; amenajarea 
şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane; întreţinerea 
bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a 
şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultură, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor 
construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere.

(4) Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate stabili şi alte domenii de activitate din 
competenţa consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili şi sancţiona contravenţii.

(5)[2] Hotărârile consiliilor locale sau judeţene ori, după caz, ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, prin care s-au stabilit contravenţii cu nesocotirea principiilor prevăzute la alin. (2)-(4), 
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ competentă, 
la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 3. (1) Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde descrierea 
faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fi ecare dintre 
acestea; în cazul sancţiunii cu amenda se vor stabili limita minimă şi maximă a acesteia sau, 
după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili şi tarife de determinare a despăgubirilor 
pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor.

(2) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 
actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii.

Art. 4.[3] (1)[4] Dispoziţiile din actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţiile intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor 
consiliilor locale sau judeţene, punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor prevăzute 
la art. 49 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar 
nu mai puţin de 10 zile.

(3) Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene prevăzute la art. 1, prin 
care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, pot fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare 
sau prin orice altă formă de publicitate în condiţiile Legii nr. 215/2001.

Art. 5. (1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contravenţională;

[1] Alin. (1)-(3) ale art. 2 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. unic pct. 2 din Legea 
nr. 180/2002.

[2] Alin. (5) al art. 2 a fost introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 180/2002.
[3] Art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 180/2002.
[4] Alin. (1) al art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1. din Legea 

nr. 526/2004.

Art. 2-5
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c)[1] prestarea unei activităţi în folosul comunităţii;
d)[2] abrogată.
(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare 

a unei activităţi;
c) închiderea unităţii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activităţii agentului economic;
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ 

exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.
(4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare.
(5)[3] Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei 

săvârşite.
(6)[4] Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei.
(7) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională 

principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.

Art. 6.[5] (1) Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient 
persoană fi zică sau juridică.

(2) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contravenienţilor 
persoane fizice.

Art. 7. (1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului 
asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile 
legale.

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.
(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare 

a contravenţiei nu prevede această sancţiune.
Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 6/2015 (M. Of. nr. 297 din 30 aprilie 
20015), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
a admis sesizările formulate de Tribunalul Sălaj, Secţia civilă, şi a stabilit, în interpretarea 
dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 7 din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fi scal, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare, ale art. 1 
alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea cazierului fi scal, aprobate prin H.G. nr. 31/2003, cu modifi cările 
şi completările ulterioare, şi ale art. 7, 8 şi 38 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modifi cările şi completările ulterioare, sancţiunea avertismentului se înscrie 
în cazierul fi scal.

Art. 8.[6] (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ.
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei[7], iar limita maximă nu poate 

depăşi:

[1] Lit. c) de la alin. (2) al art. 5 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din 
O.U.G. nr. 108/2003.

[2] Lit. d) de la alin. (2) al art. 5 a fost abrogată prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 108/2003.
[3] Alin. (5) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 5 din Legea 

nr. 180/2002.
[4] Alin. (6) şi (7) ale art. 5 au fost introduse prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 180/2002.
[5] Art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 108/2003.
[6] Art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 180/2002.
[7] Sumele sunt exprimate în monedă nouă, conform art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind 

denominarea monedei naţionale.

Art. 6-8
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a) 100.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
b) 50.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
c) 5.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d) 2.500 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3)[1] Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia 

în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de 
autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care 
se fac venit integral la bugetele locale.

(4)[2] Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia 
în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

Art. 9. (1)[3] Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi  stabilită numai prin lege 
şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore.

(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se stabileşte alternativ cu amenda.
(3)[4] În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 

de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul 
de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază 
teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie 
domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la 
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a 
fost achitată[5].

(4) La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, poate acorda 
acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii.

(5)[6] În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la alin. (4), 
instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în 
folosul comunităţii.

(6)[7] Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii 
este supusă numai apelului.

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 7/2010 (M. Of. nr. 126 din 18 februarie 2011), Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabilit că:
„Dispoziţiile art. 9 alin. (3)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, prin raportare la dispoziţiile art. 9 
alin. (1) şi (2) din aceeaşi ordonanţă şi la dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002, se 
interpretează în sensul admisibilităţii cererilor de înlocuire a sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligării 
contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii indiferent dacă contravenţiile săvârşite 
sunt prevăzute şi sancţionate prin legi, ordonanţe ale Guvernului sau alte acte cu caracter normativ şi 
chiar dacă actul care stabileşte şi sancţionează contravenţiile nu prevede, alternativ cu sancţiunea amenzii, 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii”.

Art. 10. (1) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică 
pentru fi ecare contravenţie.

[1] Alin. (3) al art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 182/2006.
[2] Alin. (4) al art. 8 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 182/2006.
[3] Alin. (1) şi (2) ale art. 9 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din 

O.U.G. nr. 108/2003.
[4] Alin. (3)-(6) ale art. 9 au fost introduse prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 352/2006. 
[5] Alin. (3) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I din O.G. nr. 17/2014.
[6] Alin. (5) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea 

nr. 293/2009.
[7] Alin. (6) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 1 din Legea nr. 76/2012. 

Art. 9-10
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(2)[1] Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile 
contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru 
contravenţia cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanţă 
pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

(3) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, 
sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.

Art. 11. (1) Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării 
de necesitate, constrângerii fi zice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare 
complete, erorii de fapt, precum şi infi rmităţii, dacă are legătură cu fapta săvârşită.

(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.
(3) Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi maximul 

amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
(4)[2] Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu prestarea unei 

activităţi în folosul comunităţii.
(5) Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de instanţa 

de judecată.

Art. 12. (1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se 
mai sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.

(2) Dacă sancţiunea prevăzută în noul act normativ este mai uşoară se va aplica aceasta. În 
cazul în care noul act normativ prevede o sancţiune mai gravă, contravenţia săvârşită anterior 
va fi sancţionată conform dispoziţiilor actului normativ în vigoare la data săvârşirii acesteia.

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 228/2007 (M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2007), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 12 
alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale în 
măsura în care prin sintagma „nu se mai sancţionează” prevăzută în text se înţelege doar aplicarea 
sancţiunii contravenţionale, nu şi executarea acesteia.
N.r. Motivarea integrală a deciziei poate fi  consultată online la adresa http://bibliotecahamangiu.ro/.

Art. 13. (1) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni 
de la data săvârşirii faptei.

(2)[3] În cazul contravenţiilor continue, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data încetării 
săvârşirii faptei. Contravenţia este continuă în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale 
durează în timp.

(3) Când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenţie, 
prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în faţa organelor 
de cercetare sau de urmărire penală ori în faţa instanţei de judecată, dacă sesizarea s-a făcut 
înăuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripţia operează totuşi dacă sancţiunea 
nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârşirii, respectiv constatării faptei[4], dacă 
prin lege nu se dispune altfel.

(4) Prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte termene de prescripţie pentru aplicarea 
sancţiunilor contravenţionale.

[1] Alin. (2) al art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 108/2003.
[2] Alin. (4) al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 108/2003.
[3] Alin. (2) al art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 2 din Legea 

nr. 76/2012. 
[4] N.r. Deşi atât în alin. (1) al art. 13 din O.G. nr. 2/2001, cât şi în alin. (2) al aceluiaşi articol, 

astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 76/2012, se prevede că termenul de prescripţie a aplicării 
sancţiunii amenzii contravenţionale curge de la data săvârşirii faptei, respectiv data încetării săvârşirii 
faptei în cazul contravenţiilor continue, în alin. (3) teza a II-a se face în continuare referire la „data 
constatării faptei”, moment care era prevăzut anterior modificării prin Legea nr. 76/2012 a alin. (2) 
referitor la prescripţia aplicării sancţiunii pentru contravenţiile continue.

Art. 11-13
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Art. 14.[1] (1)[2] Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal 
de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două 
luni de la data aplicării sancţiunii.

(2) Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată chiar şi de instanţa 
învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.

Capitolul II. Constatarea contravenţiei

Art. 15. (1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume 
prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod 
generic agenţi constatatori.

(2) Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne, 
special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai 
autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, 
de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi 
speciale.

(3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenţii privind: 
apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, 
circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; 
alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: 
data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte 
agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, 
ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea 
datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot 
servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea 
actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de 
asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; 
posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul 
normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac 
şi organul la care se depune plângerea.

(11)[3] În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români 
cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi 
numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia 
şi statul emitent.

(2)-(4)[4] Abrogate.
(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, 

prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.
(6) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face 

menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi 
codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la 
cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de 
constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, 
sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

[1] Art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 3 din Legea nr. 76/2012. 
[2] Alin. (1) al art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din O.G. nr. 5/2015.
[3] Alin. (11) al art. 16 a fost introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 526/2004.
[4] Alin. (2)-(4) ale art. 16 au fost abrogate prin art. II din Legea nr. 357/2003.
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Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. XXII/2007 (M. Of. nr. 833 din 5 decembrie 2007), Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în aplicarea dispoziţiilor 
art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 
nr. 180/2002, a stabilit că:
„Nerespectarea cerinţelor înscrise în art. 16 alin. (7) din actul normativ menţionat atrage nulitatea relativă 
a procesului-verbal de constatare a contravenţiei”.

Art. 17. Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, 
numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a 
sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului 
constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din ofi ciu.

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 6/2015 (M. Of. nr. 199 din 25 martie 2015), Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul 
Poporului şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001, raportate la 
dispoziţiile art. 4 pct. 1-4 şi art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, 
a stabilit că: 
„Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prevăzute de art. 8 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modifi cările şi 
completările ulterioare, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) din acest act normativ, 
transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe suport hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa 
semnăturii olografe a agentului constatator”.

Art. 18. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de 
identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz 
de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofi ţeri şi 
subofi ţeri de poliţie, jandarmi sau gardieni publici.

Art. 19. (1) Procesul-verbal se semnează pe fi ecare pagină de agentul constatator şi de 
contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afl ă de faţă, refuză sau nu poate să 
semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fi e 
confi rmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale 
din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea 

procesului-verbal în acest mod.

Art. 20. (1) Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp 
de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.

(2)[1] Abrogat.

Capitolul III. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

Art. 21. (1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor 
nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul 
constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de 
îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea se 
aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.

(3) Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională 
cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost 
săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea 

[1] Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 180/2002.
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produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date 
înscrise în procesul-verbal.

Art. 22.[1] Abrogat.

Art. 23. (1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife 
de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, 
cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal.

(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată îşi va putea valorifica 
pretenţiile potrivit dreptului comun.

Art. 24. (1) Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune şi confi scarea bunurilor 
destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. În toate situaţiile agentul constatator va 
descrie în procesul-verbal bunurile supuse confi scării şi va lua în privinţa lor măsurile de 
conservare sau de valorifi care prevăzute de lege, făcând menţiunile corespunzătoare în 
procesul-verbal.

(2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii 
lor în lei.

(3) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate 
şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor 
menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele 
pentru care identificarea nu a fost posibilă.

Art. 25. (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, 
contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confi scate.

(2)[2] Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult 
două luni de la data aplicării acesteia.

(3)[3] În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost 
obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de 
plată. În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii 
la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a despăgubirii, 
în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea 
silită.

Art. 26. (1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent 
la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta[4] şi înştiinţarea de plată se înmânează 
contravenientului, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va 
semna de primire.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faţă de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice 
copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia.

(3)[5] În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze 
procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul 
constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Art. 27. Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz 
de primire, sau prin afi şare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afi şare 
se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

[1] Art. 22 a fost abrogat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 108/2003.
[2] Alin. (2) al art. 25 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 2 din O.G. nr. 5/2015.
[3] Alin. (3) al art. 25 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 4 din Legea 

nr. 526/2004.
[4] Alin. (1) al art. 26 este reprodus astfel cum a fost rectificat în M. Of. nr. 584/2001.
[5] Alin. (3) al art. 26 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 3 din O.G. nr. 5/2015.
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Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 10/2013 (M. Of. nr. 450 din 23 iulie 2013), Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în 
interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie şi, în consecinţă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 
alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modifi cările şi completările ulterioare, a stabilit că:
„Modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afi şare la 
domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire.
Cerinţa comunicării procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată este îndeplinită şi în situaţia 
refuzului expres al primirii corespondenţei, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcţionarul poştal”.

Art. 28. (1)[1] Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de 
la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre 
această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această 
posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă 
de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală 
sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni – C.E.C. S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor 
locale se achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – C.E.C. S.A. sau la casieriile autorităţilor 
administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile 
bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, 
domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la 
ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se 
predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care 
acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).

(3)[2] Amenzile contravenţionale pot fi achitate şi prin intermediul instrumentelor de plată 
electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, proiect-pilot coordonat de Ministerul Comunicaţiilor 
şi Tehnologiei Informaţiei, parte a Sistemului e-guvernare, din cadrul Sistemului Electronic 
Naţional. În acest caz[3]:

a) achitarea unei amenzi contravenţionale se dovedeşte prin prezentarea extrasului de 
cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghişeul virtual de plăţi, aceasta specificând 
data şi ora efectuării plăţii;

b) se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau 
de pe dovada de plată emisă de Ghişeul virtual de plăţi către agentul constatator sau organul 
din care acesta face parte.

Art. 29. Dispoziţiile art. 28 se aplică şi în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă 
contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fi ecare 
dintre contravenţiile constatate, fără ca prin totalizare să se depăşească maximul prevăzut 
pentru contravenţia cea mai gravă.

Art. 30. (1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost 
săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul 
de urmărire penală competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit de către procuror 
sau de către instanţă că ea ar putea constitui contravenţie, actul de sesizare sau de constatare 

[1] Alin. (1) şi (2) ale art. 28 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. unic pct. 5 din 
Legea nr. 526/2004.

[2] Alin. (3) al art. 28 a fost introdus prin art. art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 8/2006.
[3] Partea introductivă a alin. (3) al art. 28 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic 

pct. 1 din Legea nr. 353/2006.
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a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz, de pe hotărârea 
judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenţia, pentru a lua 
măsurile ce se impun conform legii.

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de la 
data sesizării organului în drept să aplice sancţiunea.

Capitolul IV. Căile de atac

Art. 31. (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării 
acestuia.

(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel 
căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte 
măsura confiscării.

Art. 32. (1)[1] Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită 
contravenţia.

(2) Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare 
este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la alin. (1).

(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) 
suspendă executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.

Art. 33. (1) Judecătoria va fi xa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va 
dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului 
care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a 
oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria 
va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Art. 34.[2] (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifi că dacă aceasta 
a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă 
aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea 
verifi cării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii 
stabilite, precum şi asupra măsurii confi scării. Dispoziţiile art. 2361 şi ale art. 405 din Codul de 
procedură civilă nu sunt aplicabile.

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate 
fi atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal 
a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în 
faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii.

[1] Alin. (1) şi (2) ale art. 32 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. 41 pct. 4 din 
Legea nr. 76/2012. 

N.r. Precizăm că, anterior acestei modificări, prin Decizia nr. 953/2006 (M. Of. nr. 53 din 23 
ianuarie 2007), Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 
alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, care prevedeau că „Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal 
de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta 
fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens”, deoarece prin 
acest text erau încălcate prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţie privind accesul liber la justiţie 
şi, implicit, dreptul la un proces echitabil, precum şi prevederile art. 6 parag. 1 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 10 din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului.

[2] Art. 34 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 5 din Legea nr. 76/2012. 
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Art. 35. Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
se soluţionează cu precădere.

Art. 36.[1] Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei, pentru recursul[2] formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat 
plângerea, precum şi pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru 
prevăzute de lege. 

Capitolul V. Executarea sancţiunilor contravenţionale

Art. 37. Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea 
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără 
vreo altă formalitate.

Art. 38. (1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la 
constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator.

(2) În celelalte cazuri avertismentul se socoteşte executat prin comunicarea procesului-verbal 
de constatare a contravenţiei, cu rezoluţia corespunzătoare.

(3) Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea amenzii contravenţionale cu 
avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoştinţare scrisă.

Art. 39. (1) Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel:
a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită 

calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termenul prevăzut 
de lege;

b) de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri.
(2)[3] În vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu 

procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere 
în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, 
dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 
30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:

a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale 
unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană 
fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;

b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale 
unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.

(3) Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită 
a creanţelor fiscale.

(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, în condiţiile legii.

Art. 391.[4] (1) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile 
de la rămânerea defi nitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza 

[1] Art. 36 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 53 din O.U.G. nr. 80/2013.
[2] N.r. Deşi prin Legea nr. 76/2012 art. 34 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 a fost modificat, în sensul 

că, dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea împotriva 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii poate fi atacată numai cu 
apel, art. 36 din ordonanţă, chiar după recenta modificare prin O.U.G. nr. 80/2013, face în continuare 
referire la „recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea”.

[3] Alin. (2) şi (3) ale art. 39 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 3 din Legea 
nr. 182/2006.

[4] Art. 391 a fost introdus prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 352/2006.

Art. 35-39
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instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de 
partea din amendă care a fost achitată.

(2)[1] În cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a achitat amenda în termenul 
prevăzut la alin. (1), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei 
activităţi în folosul comunităţii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând cu 
vârsta de 16 ani, de 25 de ore.

(3) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii 
este supusă recursului.

(4) Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se realizează de către serviciul de executări 
civile de pe lângă judecătoria în a cărei rază s-a săvârşit contravenţia, în colaborare cu serviciile 
specializate din primării.

Art. 40. Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face potrivit dispoziţiilor 
legale.

Art. 41. (1) Confi scarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, 
în condiţiile legii.

(2) În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal bunurile confiscate, cu 
excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui 
în drept.

(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanţa va dispune să se achite 
celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.

Art. 42. În scopul executării despăgubirii stabilite pe bază de tarif actele prevăzute la art. 39 
alin. (2) se comunică şi părţii vătămate, care va proceda potrivit dispoziţiilor legale referitoare 
la executarea silită a creanţelor.

Art. 43.[2] Abrogat.

Capitolul VI. Dispoziţii speciale şi tranzitorii

Art. 44. (1) Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă nu se aplică în cazul contravenţiilor 
săvârşite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unităţii 
din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă se constată 
că acesta este întemeiat.

(2) Dacă prin contravenţia săvârşită de un militar în termen s-a produs o pagubă sau dacă 
sunt bunuri supuse confiscării, organul competent potrivit legii va stabili despăgubirea pe bază 
de tarif şi va dispune asupra confiscării. Câte o copie de pe procesul-verbal se comunică 
contravenientului, părţii vătămate şi celui căruia îi aparţin bunurile confiscate.

Art. 45.[3] Abrogat.

Art. 46. Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi 
celelalte autorităţi ale administraţiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele 
interne organele competente să constate şi să aplice sancţiunile în cazul contravenţiilor săvârşite 
de cadrele militare şi de angajaţii civili în legătură cu serviciul.

[1] Alin. (2) al art. 391 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 2 din Legea 
nr. 293/2009.

[2] Art. 43 a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 108/2003.
[3] Art. 45 a fost abrogat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 108/2003.

Art. 40-46
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Art. 47.[1] Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Codului penal şi 
ale Codului de procedură civilă, după caz.

Art. 48. Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere 
la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, trimiterea se va socoti 
făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă.

Art. 49. Cauzele afl ate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatării contravenţiei.

Art. 50. Actele normative prin care se stabilesc contravenţii, în vigoare la data publicării 
prezentei ordonanţe în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, vor fi  modifi cate sau completate, 
dacă este cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.

Art. 501.[2] Abrogat.

Art. 51. (1) Prezenta ordonanţă va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
publicării ei în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Dispoziţii tranzitorii cuprinse în O.G. nr. 17/2014

Art. II. Procesele şi cererile privind înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului 
la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în curs de soluţionare la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe a Guvernului se soluţionează de către instanţele legal învestite, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data când acestea au fost pornite.

[1] Art. 47 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 41 pct. 7 din Legea nr. 76/2012. 
[2] Art. 501 a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 8/2006 şi a fost abrogat prin art. unic pct. 2 

din Legea nr. 353/2006.

Art. 47-51



13. H.G. nr. 333/2003 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

publicată în
M. Of. nr. 235 din 7 aprilie 2003

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 872 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 650/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexă

Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

Nota redacţiei. Din forma publicată în Monitorul Oficial a Normelor metodologice nu au 
fost preluate şi prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
de piaţă, care a fost republicată ulterior în M. Of. nr. 603 din 31 august 2007 şi este redată în 
varianta actualizată în culegere, supra, nr. 7. Spre a facilita identificarea dispoziţiilor din acest 
act normativ, în faţa normelor au fost precizate, cu font italic, articolele corespondente din 
O.G. nr. 99/2000, republicată.

Art. 1-6 din O.G. nr. 99/2000, republicată

1. În conformitate cu prevederile ordonanţei, pe teritoriul României pot desfăşura unul sau 
mai multe exerciţii comerciale persoanele fi zice şi juridice care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt constituite şi înregistrate legal;
b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă;
c) deţin autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare;
d) au acordul primarului comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti 

pentru exercitarea activităţilor comerciale în zone publice în structuri de vânzare cu sediu fix 
sau ambulant, permanent sau, după caz, sezonier.

2. Persoanele juridice, respectiv societăţile comerciale, regiile autonome şi organizaţiile 
cooperatiste, se autorizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 76/2001 privind simplifi carea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea 
funcţionării comercianţilor, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare.

3. Persoanele fi zice şi asociaţiile familiale se autorizează în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către 
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persoane fi zice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice 
de către persoane fi zice.

4. Ocupaţiile pentru care personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse 
din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică trebuie să îndeplinească în termen de un an de 
la intrarea în vigoare a ordonanţei una dintre cerinţele profesionale prevăzute la art. 5 alin. (3) 
din ordonanţă sunt:

a) pentru comerţ cu amănuntul şi alimentaţie publică: şef de magazin; vânzător de produse 
alimentare; vânzători ambulanţi şi asimilaţi; vânzători la domiciliul clientului sau la comandă 
prin telefon; măcelar; şef de unitate de alimentaţie publică şi şef de sală; ospătar; barman; 
barman-ospătar; bucătar; carmangier; cofetar; patiser; cofetar-patiser;

b) pentru comerţ cu ridicata: şef de depozit; gestionar.

5. Cunoştinţele de specialitate ale personalului angajat în efectuarea de activităţi comerciale 
cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică pot fi  dovedite cu unul dintre 
următoarele documente:

a) diploma/certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ preuniversitar, eliberată/
eliberat în condiţiile legii, pentru una sau, după caz, mai multe ocupaţii prevăzute la pct. 4;

b) diploma/certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională pentru una sau, 
după caz, mai multe ocupaţii prevăzute la pct. 4, organizată cu respectarea prevederilor art. 16 
din ordonanţă;

c) diploma/certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională pentru una sau, 
după caz, mai multe ocupaţii prevăzute la pct. 4, eliberată/eliberat de un organism acreditat în 
una dintre ţările membre ale Uniunii Europene;

d) un document legal prin care se atestă exercitarea activităţii de cel puţin 2 ani în meseria 
respectivă, în condiţiile legii, în cazul în care persoana a lucrat într-o ţară membră a Uniunii 
Europene, împreună cu o diplomă/certificat de absolvire a unui curs de noţiuni fundamentale 
de igienă, organizat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;

e) document care să ateste vechimea angajatului în conformitate cu prevederile Codului 
muncii;

f) diploma/certificatul de absolvire eliberată/eliberat de angajatorii care organizează 
programe de pregătire profesională pentru angajaţii proprii, pentru ocupaţiile prevăzute la 
pct. 4, efectuate cu personal de specialitate şi care trebuie să respecte prevederile art. 16 
alin. (2) din ordonanţă; în acest caz diplomele/certificatele de absolvire vor fi recunoscute 
conform legislaţiei în vigoare.

Art. 8-10 din O.G. nr. 99/2000, republicată

6. Pentru continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de 
necesităţile consumatorilor, consiliul local poate stabili orare de funcţionare prin regulamentele 
elaborate pentru exercitarea activităţilor de comercializare în zone publice.

7. În cazul centrelor comerciale orarul de funcţionare este stabilit de administratorul centrului, 
în funcţie de necesităţile consumatorilor şi cu consultarea comercianţilor care îşi desfăşoară 
activitatea în acestea.

8. În măsura în care comerciantul este de acord, orarul de funcţionare pentru unităţile de 
alimentaţie publică în care sunt organizate evenimente poate fi  depăşit la solicitarea clienţilor, 
cu respectarea prevederilor legale privind liniştea şi ordinea publică. În cazul în care localul 
respectiv este rezervat în totalitate pentru astfel de evenimente, comerciantul este obligat să 
afi şeze vizibil, lângă orarul de funcţionare, anunţul „REZERVAT”, cu indicarea perioadei de 
rezervare.
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9. În situaţia aprovizionării structurii de vânzare în timpul programului de funcţionare, sunt 
interzise întreruperea servirii consumatorilor şi/sau închiderea structurii de vânzare, dacă acest 
lucru nu este menţionat în orarul de funcţionare afi şat.

10. În sensul art. 12 din ordonanţă, următoarele situaţii pot constitui cauze obiective de 
nefuncţionare:

a) decesul asociatului unic, administratorului, managerului, şefului structurii de vânzare cu 
amănuntul sau al altui angajat care lucrează în aceasta, după caz;

b) concediul personalului angajat în structura de vânzare respectivă;
c) inventar;
d) închiderea structurii de vânzare pentru lucrări de igienizare, reparaţii, reamenajări sau 

modificări ale condiţiilor de exploatare a acesteia, după caz;
e) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi 

comerciale desfăşurate în acea structură;
f) încetarea definitivă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectivă;
g) întreruperea activităţii comerciale sezoniere în structura de vânzare respectivă;
h) suspendarea activităţii ca urmare a deciziei organelor de control abilitate;
i) cazuri de forţă majoră.
Comercianţii sunt obligaţi să anunţe consumatorilor motivul şi perioada închiderii.

11. Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar care nu pot fi  închise mai 
mult de două zile consecutive sunt magazinele specializate în care se comercializează produse 
alimentare, precum şi magazinele nespecializate în care se comercializează predominant 
produse alimentare.

Art. 11-16 lit. e) din O.G. nr. 99/2000, republicată

12. Sunt considerate produse destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale produsele 
care se comercializează cu ocazia unor sărbători, cum ar fi , dar fără a se limita la: jucării 
tematice, globuri, ornamente sau artifi cii, pentru pomul de Crăciun; mărţişoare sau alte 
produse personalizate pentru ziua de 1 Martie sau 8 Martie; iepuraşi şi ouă de ciocolată sau 
alte produse specifi ce sărbătorilor de Paşti şi alte asemenea cazuri ori cu prilejul unor 
manifestări culturale, expoziţionale sau sportive, cum ar fi , dar fără a se limita la: confecţii 
şi tricotaje inscripţionate cu diverse înscrisuri şi/sau însemne care fac referire la acea 
manifestare.

Art. 16 lit. f), g) din O.G. nr. 99/2000, republicată

13. În această categorie intră:
a) produsele agroalimentare şi produsele horticole, inclusiv seminţe, atunci când 

acestea sunt ameninţate de o alterare rapidă datorită apropierii datei de depăşire a 
termenului de valabilitate sau, după caz, a datei durabilităţii minimale, precum şi produsele 
agroalimentare perisabile, cum ar fi, dar fără a se limita la: carne şi preparate din carne, 
peşte şi fructe de mare, lapte şi preparate din lapte, unt, ouă, produse de cofetărie-patiserie 
şi preparate culinare care necesită păstrarea în vitrine, alte spaţii frigorifice sau sisteme 
de climatizare, a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de 
valabilitate datorită defectării din cauze obiective, independente de voinţa comerciantului 
sau a personalului din structura de vânzare respectivă, a spaţiilor frigorifice în care acestea 
sunt păstrate;

b) unele produse nealimentare, cum ar fi, dar fără să se limiteze la: lacuri şi vopsele, atunci 
când acestea sunt susceptibile de o deteriorare rapidă datorită apropierii datei de depăşire a 
termenului de valabilitate.

9-13
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Art. 16 lit. h) din O.G. nr. 99/2000, republicată

14. În înţelesul art. 18 lit. h) din ordonanţă, „zona comercială” poate fi  asimilată unei arii 
geografi ce în care funcţionează structuri de vânzare asemănătoare în condiţii de concurenţă 
relativ omogene.

Art. 16 lit. i), art. 17 din O.G. nr. 99/2000, republicată

15. În categoria produselor afl ate în pachete de servicii intră: pâinea sau apa minerală 
oferite gratuit consumatorilor, în cazul serviciilor de alimentaţie publică, telefonul oferit gratuit 
consumatorilor, în cazul pachetelor de servicii telefonice sau alte asemenea cazuri.

16. Costul de achiziţie al unui produs este egal cu preţul de cumpărare, taxele nerecuperabile, 
cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în 
stare de utilitate sau intrarea în gestiune a produsului respectiv.

Art. 18 din O.G. nr. 99/2000, republicată

17. Vânzările anunţate sub denumirea de lichidare/lichidări sau o altă denumire echivalentă, 
cum ar fi : „închidere defi nitivă – totul trebuie să dispară – mari reduceri de preţuri”, se 
defi nesc prin desfacerea accelerată, la preţ redus, a totalităţii sau a unei părţi din mărfurile 
dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, precedată sau însoţită de publicitate, numai în 
una dintre situaţiile menţionate la art. 20 lit. a)-g) din ordonanţă. Vânzările de lichidare pot 
fi  efectuate pentru totalitatea sau numai pentru o parte a mărfurilor noi ori folosite dintr-o 
structură de vânzare cu amănuntul, cu respectarea condiţiilor stipulate de art. 22 şi 23 din 
ordonanţă.

Art. 19 alin. (1) din O.G. nr. 99/2000, republicată

18. Formularul notifi cării vânzărilor de lichidare şi al listei de inventar pentru mărfurile de 
lichidat sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Formularul notificării vânzărilor de lichidare se adresează primarului şi se poate completa 
şi depune la sediul primăriei localităţii în a cărei rază teritorială este amplasată structura de 
vânzare, iar în cazul municipiului Bucureşti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se 
poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În ambele cazuri notificarea va fi însoţită şi de lista de inventar pentru mărfurile de lichidat.
Comerciantul sau persoana împuternicită de acesta va completa câte două formulare de 

notificare şi două liste de inventar pentru mărfurile de lichidat. Un exemplar din notificare, la 
care se anexează lista de inventar, se depune/se transmite la sediul primăriei respective, iar 
al doilea exemplar din fiecare formular, împreună cu dovada/confirmarea de primire, se păstrează 
la sediul structurii de vânzare sau, după caz, la adresa amplasamentului unde se vor organiza 
vânzările de lichidare.

Art. 19 alin. (2), (3) din O.G. nr. 99/2000, republicată

19. În termen de maximum 10 zile calendaristice de la fi nalizarea operaţiunilor de lichidare, 
la cererea organelor de control abilitate, comerciantul este obligat să justifi ce cu documente 
legale următoarele situaţii care au motivat vânzarea de lichidare, după caz:

19.1. În cazul încetării defi nitive a activităţii comerciantului, documentul legal justifi cativ 
este declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notifi carea vânzărilor de lichidare, a comerciantului 
persoană fi zică sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului 
comerciantului persoană juridică.
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19.2. Schimbarea proprietarului/chiriaşului/locatarului/mandatarului, după caz, care 
exploatează structura de vânzare

Comerciantul care preia de la un alt comerciant exploatarea unei/unor structuri de vânzare, 
inclusiv stocul de mărfuri, şi nu doreşte să continue să vândă aceeaşi gamă sortimentală poate 
recurge la organizarea unei vânzări de lichidare pentru o parte sau întregul stoc de marfă 
preluat. În acest caz vânzarea de lichidare nu se poate realiza decât pentru produsele preluate 
de la comerciantul cedent. Produsele cumpărate în această perioadă de comerciantul care a 
preluat structurile de vânzare nu pot face obiectul vânzării de lichidare.

În această ipoteză documentele legale justificative sunt: declaraţia pe propria răspundere, 
inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, 
a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică, 
precum şi contractul/contractele de vânzare-cumpărare/închiriere/locaţie/mandat, după caz, 
pentru structura/structurile de vânzare respectivă/respective.

19.3. Încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare 
respectivă. În aceasta ipoteză documentul legal justifi cativ este declaraţia pe propria răspundere, 
inclusă în notifi carea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fi zică sau, după caz, 
a reprezentantului asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

19.4. Anularea contractului de închiriere/locaţie/mandat, pentru structura de vânzare 
respectivă

Documentele legale justificative sunt, după caz: hotărârea judecătorească rămasă definitivă 
şi/sau hotărârea judecătorească de evacuare silită, în cazul anulării contractului, contractul de 
închiriere/locaţie/mandat, însoţit de procesul-verbal de predare a structurii de vânzare, dacă 
este cazul, în situaţia încetării contractului.

19.5. Întreruperea activităţii comerciale sezoniere în structura de vânzare respectivă, pentru 
o perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare

În acest caz documentul legal justificativ este declaraţia pe propria răspundere, inclusă în 
notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului 
asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

19.6. Schimbarea profi lului structurii de vânzare
Atunci când comerciantul decide să schimbe complet obiectul activităţilor de comercializare 

ale exerciţiului comercial desfăşurat într-o structură de vânzare cu amănuntul, acesta poate 
recurge la organizarea unei vânzări de lichidare în vederea desfacerii accelerate a totalităţii 
stocului de produse din acea structură de vânzare.

În acest caz documentul legal justificativ este declaraţia pe propria răspundere, inclusă în 
notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului 
asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

19.7. Suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în structura de vânzare
Comerciantul care decide să suspende sau să înlocuiască obiectul activităţilor de comercializare 

ale exerciţiului comercial desfăşurat într-o structură de vânzare cu amănuntul poate recurge 
la organizarea unei vânzări de lichidare. Această ipoteză vizează cazurile în care comerciantul 
decide să înlocuiască produsele vândute în unul sau mai multe raioane din cadrul unei structuri 
de vânzare cu amănuntul cu alte produse, cum ar fi, dar fără a se limita la: raion de tricotaje – raion 
de confecţii; raion de dulciuri – raion de preparate şi semipreparate culinare; raion de 
electrice – raion pentru produse menajere şi uz casnic; raion de carne şi preparate din 
carne – raion de lapte şi preparate din lapte sau alte cazuri similare.

În acest caz documentul legal justificativ este declaraţia pe propria răspundere, inclusă în 
notificarea vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului 
asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.
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19.8. Vânzarea stocului de produse din structura de vânzare de către moştenitorii legali ai 
comerciantului defunct

În urma decesului comerciantului persoană fizică sau, după caz, a asociatului unic, moştenitorii 
legali ai acestuia pot organiza o vânzare de lichidare în cazul în care nu doresc să continue 
activitatea comerciantului defunct.

Documentele legale justificative sunt: declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea 
vânzărilor de lichidare, a reprezentantului desemnat de moştenitorii legali ai comerciantului, 
precum şi certificatul de moştenitor.

19.9. Deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a produselor 
nealimentare din structura de vânzare.

Comerciantul poate recurge la o vânzare de lichidare pentru produsele nealimentare 
deteriorate din cauza unor calamităţi, cum ar fi: inundaţie, cutremur, incendiu, furtună, sau din 
cauza unor acte de vandalism, cu condiţia ca aceste produse să fie sigure pentru sănătatea, 
securitatea şi viaţa consumatorilor.

Documentele legale justificative sunt:
a) în cazul calamităţilor, declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor 

de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei 
familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică;

b) în cazul actelor de vandalism, declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea 
vânzărilor de lichidare, a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului 
asociaţiei familiale ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică şi actele de 
constatare emise de organele abilitate, din care să reiasă că produsele respective au fost 
deteriorate.

20. În termen de maximum 45 de zile calendaristice de la fi nalizarea operaţiunilor de 
lichidare, la cererea organelor de control abilitate, comerciantul este obligat să justifi ce cu 
documente legale următoarele situaţii care au motivat vânzarea de lichidare, după caz:

20.1. Modifi carea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare
Comerciantul care decide modificarea structurii de vânzare, inclusiv extinderea acesteia, 

poate organiza o vânzare de lichidare pentru stocul de produse din acea structură, cu condiţia 
ca lucrările de transformare şi amenajare să depăşească 30 de zile calendaristice, să cuprindă 
şi perimetrul suprafeţei de vânzare, iar structura de vânzare să fie închisă accesului consumatorilor 
în toată această perioadă.

Lucrările de igienizare sau renovare care nu aduc modificări structurii de vânzare nu permit 
organizarea unei vânzări de lichidare.

În acest caz documentele justificative legale sunt devizul pentru lucrările de transformare 
şi amenajare, precum şi declaraţia pe propria răspundere, inclusa în notificarea vânzărilor de 
lichidare a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale 
ori a împuternicitului comerciantului persoană juridică.

20.2. Modifi carea condiţiilor de exercitare a activităţii comerciale în structura de vânzare, 
ca urmare încheierii sau anulării/rezilierii unui contract de distribuţie având o clauză de 
aprovizionare exclusivă

Documentele justificative legale sunt, după caz:
a) contractul de distribuţie;
b) documentul care reziliază contractul de distribuţie;
c) contractul de franciză,
precum şi declaraţia pe propria răspundere, inclusă în notificarea vânzărilor de lichidare, 

a comerciantului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului asociaţiei familiale ori a 
împuternicitului comerciantului persoană juridică.
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21. Produsele destinate a fi  comercializate în cadrul procedurii de vânzare de lichidare, 
care reprezintă doar o parte a stocului structurii de vânzare, vor fi  depozitate separat, iar 
comercializarea acestora va fi  organizată într-un raion/spaţiu distinct.

22. În termenul de 15 zile până la începerea vânzării de lichidare notifi cate în conformitate 
cu prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanţă, comerciantul poate reveni asupra deciziei sale 
şi poate anula vânzarea de lichidare astfel:

a) în cazul în care vânzarea de lichidare a fost precedată de publicitate, cu respectarea 
următoarelor condiţii cumulative: anunţarea anulării vânzării de lichidare prin aceleaşi mijloace 
prin care a fost promovată – mass-media, anunţuri publicitare în exteriorul sau interiorul structurii 
de vânzare; înştiinţarea primăriei la care s-a făcut notificarea despre anularea vânzării de lichidare;

b) în cazul în care vânzarea de lichidare nu a fost precedată de publicitate, se va înştiinţa 
primăria la care s-a făcut notificarea despre anularea vânzării de lichidare.

În ambele cazuri primăria va fi înştiinţată în scris printr-o adresă depusă la sediul acesteia 
sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; înştiinţările se vor adresa 
primarului. Dovada/confirmarea de primire va fi păstrată la sediul structurii de vânzare respective 
pentru prezentarea acesteia la cererea organelor de control abilitate.

Art. 20-24 din O.G. nr. 99/2000, republicată 

23. Vânzările anunţate sub denumirea „soldare/soldări/solduri” se defi nesc prin desfacerea 
accelerată, la preţ redus, a stocului de mărfuri sezoniere noi sau folosite/de ocazie dintr-o 
structură de vânzare cu amănuntul, precedată sau însoţită de publicitate.

24. Pot fi  supuse operaţiunilor de soldare numai produsele nealimentare a căror desfacere 
are caracter sezonier. În această categorie se încadrează grupe de produse, cum ar fi , dar 
fără a se limita la: confecţii, inclusiv blănărie, pielărie, produse de marochinărie şi galanterie, 
tricotaje, ţesături, încălţăminte, articole sport-turism, cosmetice, aparate de încălzire şi climatizare, 
ventilatoare, precum şi alte produse similare.

25. Mărfurile ce fac obiectul soldării vor fi  depozitate separat de celelalte produse şi vor fi  
vândute fi e în raioane/spaţii special amenajate pentru această operaţiune, fi e în cadrul aceloraşi 
raioane, caz în care vor fi  bine individualizate.

Art. 25-27 din O.G. nr. 99/2000, republicată 

26. Formularul notifi cării vânzărilor de soldare şi al listei de inventar pentru mărfurile propuse 
pentru soldare sunt prevăzute în anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

Formularul notificării vânzărilor de soldare se prezintă primarului; formularul se poate 
completa şi depune la sediul primăriei localităţii în a cărei rază teritorială este amplasată 
structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucureşti, la sediul primăriilor de sector, după 
caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Lista de inventar pentru mărfurile de soldat va fi completată şi păstrată la sediul structurii 
de vânzare respective pentru a putea fi prezentată la solicitarea organelor de control abilitate.

Comerciantul sau persoana împuternicită de acesta va completa câte două formulare de 
notificare. Un exemplar din notificare se depune/se transmite la sediul primăriei, iar al doilea 
exemplar, împreună cu dovada/confirmarea de primire, se păstrează la sediul structurii de 
vânzare respective.

Art. 28-30 din O.G. nr. 99/2000, republicată 

27. Vânzările sub denumirea „magazin de fabrică” sau „depozit de fabrică” se referă la 
vânzările realizate de producătorii industriali pentru produsele care nu sunt oferite spre vânzare 
prin reţeaua comercială.
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Vânzările efectuate sub una dintre aceste denumiri sunt realizate de producători care desfac 
produsele lor direct către consumatori, în absenţa unui intermediar. Produsele vizate sunt cele 
care nu au fost anterior oferite spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie, cele care fac 
obiectul retururilor din reţeaua comercială, precum şi stocul din producţia sezonului anterior 
rămas nevândut.

28. Dacă vânzările sunt efectuate în magazinele de prezentare şi desfacere ale producătorului, 
deschise publicului, stocul de mărfuri vândut sub aceste denumiri trebuie să fi e bine individualizat, 
produsele respective fi ind comercializate în raioane/spaţii special amenajate, separat de celelalte 
produse oferite consumatorilor, în acest caz producătorul trebuie să îndeplinească obligaţiile 
care îi revin oricărui comerciant cu amănuntul.

Producătorii pot organiza astfel de vânzări şi în depozitele sau spaţiile special amenajate 
în acest scop din cadrul unităţilor de producţie, cu condiţia ca acestea să fie deschise publicului, 
în măsura în care vânzările nu sunt organizate numai pentru angajaţii producătorului.

În ambele cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi în limba română, corect, complet şi 
fără echivoc despre natura produselor oferite spre vânzare, respectiv în ce categorie se 
încadrează acestea în conformitate cu prevederile lit. a)-c) ale art. 32 din ordonanţă.

Art. 31-32 din O.G. nr. 99/2000, republicată 

29. În cazul produselor, vânzările promoţionale pot avea loc în tot timpul anului şi se 
derulează în mod liber, fără să facă obiectul notifi cării, daca sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) vânzările să se facă la preţ redus, dar nu în pierdere;
b) să nu tindă la o vânzare accelerată a unui stoc de mărfuri pe care comerciantul nu îl va 

mai reaproviziona, ca în cazul lichidărilor sau soldărilor;
c) să se refere la produse disponibile sau care pot fi reaprovizionate; comerciantul care 

doreşte să relanseze vânzările dintr-un raion sau să promoveze într-o anumită perioadă o 
categorie de produse, trebuie să-şi reînnoiască stocul şi să-l reasorteze în scopul satisfacerii 
cererilor consumatorilor pe întreaga perioadă anunţată sau să informeze consumatorii că oferta 
este valabilă numai în limita stocului disponibil.

În cazul promovării prestărilor de servicii, acestea trebuie să fie disponibile pe durata întregii 
perioade anunţate ca „vânzare promoţională”.

În situaţia în care comerciantul nu anunţă consumatorii despre practicarea unor „vânzări 
promoţionale” sau preţuri reduse pentru anumite produse/servicii, acestea pot fi efectuate în 
orice perioadă a anului, cu respectarea prevederilor art. 19 din ordonanţă.

Art. 33 din O.G. nr. 99/2000, republicată 

30. Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de: formă – afi şe pe vitrine, prospecte, 
anunţuri în presă, radio, televiziune sau orice altă formă; modul de publicitate – scrisă, orală 
sau orice alt mod; motivaţia reducerii – soldări, lichidări sau orice altă motivaţie, care se 
adresează consumatorilor şi care comportă o comparaţie exprimată în cifre, indiferent dacă 
acesta se realizează în afara sau în interiorul structurii de vânzare, trebuie să precizeze:

a) reducerea efectivă în raport cu preţul de referinţă care reprezintă cel mai scăzut preţ 
practicat în aceeaşi suprafaţă de vânzare, pentru produse sau servicii identice, în perioada 
ultimelor 30 de zile calendaristice înainte de data aplicării preţului redus;

b) produsele sau serviciile ori categoriile de produse sau servicii la care se referă anunţul 
publicitar;

c) perioada pentru care produsele sau serviciile respective sunt oferite la preţ redus; în 
cazul lichidărilor şi soldărilor această condiţie poate fi înlocuită de menţiunea: „până la epuizarea 
stocului”. Această menţiune poate fi folosită şi în cazul vânzărilor promoţionale.
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31. Indicarea, respectiv marcarea sau, după caz, afi şarea preţurilor pentru produsele cu 
preţuri reduse care intră sub incidenţa prevederilor legale în vigoare cu privire la indicarea 
preţurilor pentru produsele oferite consumatorilor spre vânzare va indica preţul de referinţă al 
produsului, preţul redus anunţat şi preţul pe unitatea de măsură corespunzător preţului redus.

32. Orice produs/serviciu comandat în perioada indicată în anunţul publicitar privind preţul 
sau reducerea de preţ trebuie să fi e livrat/prestat sau furnizat la preţul indicat în anunţul respectiv 
chiar dacă livrarea/prestarea sau furnizarea se face după terminarea perioadei din anunţul 
publici tar respectiv.

33. Nici o publicitate de preţ sau reducere de preţ care se adresează consumatorilor nu 
poate fi  efectuată pentru produse care nu sunt disponibile la vânzare sau pentru servicii 
care nu pot fi  prestate/Furnizate în timpul perioadei la care se raport ează această publicitate, 
cu excepţia lichidărilor şi soldărilor, caz în care perioada de reduceri este considerată 
terminată la epuizarea stocului de mărfuri declarat, în limita perioadei de reduceri anunţate 
şi notifi cate.

Art. 34-49 din O.G. nr. 99/2000, republicată 

34. Vânzările cu prime sub forma unor produse/servicii identice sortimental cu produsele/
serviciile cumpărate sunt considerate practici comerciale admise. Următoarele practici, precum 
şi alte cazuri similare constituie exemple de vânzări cu prime legale:

a) „pentru un set de ciorapi cumpărat primiţi gratuit o pereche”;
b) „pentru 5 ciocolate cumpărate primiţi o ciocolată”;
c) „pentru developarea a două filme foto şi eliberarea fotografiilor, oferim gratuit developarea 

unui al treilea film”.

Art. 50 din O.G. nr. 99/2000, republicată 

35. Nu sunt considerate prime şi pot fi  oferite cu titlu gratuit consumatorilor:
a) ambalajele produselor: ambalarea produsului/produselor după ce acesta/acestea a/au 

fost achitat/achitate de consumator;
b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului 

cumpărat: CD-urile cu sistemul de  operare a calculatorului, cablul de alimentare pentru un 
produs electrocasnic sau alte cazuri similare;

c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din preţurile de vânzare/
tarifele produselor/serviciilor achiziţionate de către consumatori, altele decât cele prevăzute 
la lit. b) şi, respectiv, la prezentul punct. Valoarea produselor/serviciilor oferite gratuit 
consumatorilor este reprezentată de preţurile de vânzare/tarifele practicate în structura de 
vânzare respectivă, în cazul în care acestea sunt comercializate în acea structură, iar în cazul 
în care produsele/serviciile nu sunt comercializate în structura de vânzare respectivă şi sunt 
aprovizionate/furnizate de comerciant special pentru a fi oferite gratuit consumatorilor, valoarea 
acestora este reprezentată de costurile de achiziţie ale produselor şi, respectiv, de tarifele 
serviciilor;

d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscripţionate în 
mod vizibil şi care nu se găsesc ca atare în comerţ: tricouri, brichete sau pixuri inscripţionate 
cu marca producătorului ori a distribuitorului sau alte cazuri similare;

e) servicii postvânzare: transportul la domiciliu şi instalarea unei maşini de spălat rufe, 
retuşurile la un costum pentru bărbaţi efectuate în cadrul structurii de vânzare, precum şi alte 
asemenea servicii;

f) facilităţile de staţionare oferite de comercianţi consumatorilor: parcarea autoturismelor 
clienţilor în locuri special amenajate de către comercianţi, fără plata taxei de staţionare.
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Art. 51-52 din O.G. nr. 99/2000, republicată 

36. Preţul global pentru un ansamblu de produse sau servicii, identice ori diferite, nu este 
obligatoriu să fi e egal cu suma preţurilor individuale pentru fi ecare produs sau serviciu component, 
vândut separat.

Art. 53-70 din O.G. nr. 99/2000, republicată

37. La cântărirea produselor comercializate în vrac, vânzătorii sunt obligaţi să scadă 
greutatea materialelor utilizate pentru ambalarea produselor.

Art. 71-81 din O.G. nr. 99/2000, republicată

38. În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a ordonanţei comercianţii care desfăşoară 
activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice în structuri de 
vânzare cu sediu fi x ori ambulant, permanent sau, după caz, sezonier sunt obligaţi să solicite 
acordul desfăşurării exerciţiilor comerciale în conformitate cu prevederile pct. 1 lit. d) din 
prezentele norme metodologice.

Art. 82-87 din O.G. nr. 99/2000, republicată

39. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1

Notifi carea vânzărilor de lichidare

Comerciantul ..................................................................................................... (persoana 
juridică/persoana fizică/asociaţia familială), înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub 
nr. ......., cod unic .........., cu sediul social în .............................................................................
............................................................ (adresa).

Numele persoanei responsabile şi funcţia acesteia ............................ (asociat unic, asociat, 
administrator, manager sau orice altă persoană desemnată de aceştia), CNP □□□□□□□□□□□□□.

În conformitate cu prevederile art. 20-23 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 650/2002, şi ale normelor metodologice de aplicare a ordonanţei menţionate, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, notific organizarea unei vânzări de lichidare pentru 
produsele specificate în lista de inventar anexată la prezenta notificare, în perioada 
...................... (se va menţiona perioada),

şi declar pe propria răspundere că mă încadrez în situaţia de mai jos1) şi îndeplinesc 
cerinţele prevăzute de lege:

- încetarea definitivă a activităţii comerciantului □
- schimbarea proprietarului/chiriaşului/locatarului/mandatarului, după caz, care exploatează 

structura de vânzare □
- încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare □
- anularea/încetarea contractului de închiriere/locaţie/mandat, pentru structura de vânzare □
- întreruperea activităţii comerciale sezoniere în structura de vânzare pentru o perioadă de 

cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare □
- schimbarea profilului structurii de vânzare □
- suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale des făşurate în structura de vânzare □
- modificarea condiţiilor  de exploatare a suprafeţei de vânzare □
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- modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii comerciale în structura de v ânzare □
- vânzarea stocului de produse din structura de vânzare de către moştenitorii legali ai 

co merciantului defunct □
- deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a pro duselor 

nealimentare din structura de vânzare □
Vânzarea de lichidare va avea loc la următoarea locaţie:
Denumirea structurii de vânzare .............................. .....
Adresa amplasamentului ..................... ......................... 2)
Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declaraţii este pede psit de legea 

penală.
Data .......................
Semnătura autorizat ă ............................
Acest formular se poate completa şi depune la sediul primăriei loc alităţii în a cărei rază 

teritorială este amplasată structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucureşti, la sedi ul 
primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire.

1) Se marchează  cu X una dintre situaţiile din formular.
2) Se completează î n cazul în care vânzarea are loc la alt amplasament decât structura d e vânzare în 
care produsele au fost vândute în mod obişnuit.

Anexa nr.  2

Comerciantul ............................ 
(persoana juridică/persoana fi zică/asociaţia familială) 
Înregistrat la Oficiul regis trului comerţului sub nr. ...............
Cod unic .. .................................

Lista de inventar pentru mărfurile de lichidat

 Nr. crt. Denumirea produselor/
articolului de lichidat

U.M. (kg, l, 
preambalate în 
diverse cantităţi, 
m2, buc., seturi 

etc.)

Cantitatea existentă 
în stocul structurii de 

vânzare

Documentul emis 
de furnizorul 
produsului 

(denumire, număr, 
dată)

0 1 2 3 4
     
     
     
     
     
     
     

 Data ....................
 Semnătura autorizată .................................

Anexa nr. 3

Notifi carea vânzărilor de soldare

Comer ciantul .......................................................................................................... (persoana 
juridică/persoana fizică/asociaţia familială), înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub 

Anexele nr. 2-3
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nr. ......., cod  unic .........., cu sediul social în .............................................................................
................................ (adresa).

Numele perso anei responsabile şi funcţia acesteia ...................... (asociat unic, asociat, 
administrator, manager sau orice altă persoană desemnată de aceştia), CNP □□□□□□□□□□□□□.

În conformitate cu prevederile art. 24-30 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 650/2002, şi ale normelor metodologice de aplicare a ordonanţei menţionate, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, notific organizarea unei vânzări de soldare în perioada 
...................... (se va menţiona perioada).

Declar pe propria  răspundere că stocul de produse a f ost constituit cu cel puţin 15 zile 
înainte de data de debut a vânzării de soldare şi a fost achitat cu cel puţin 30 de zile înainte 
de această dată şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

Vânzarea de soldare va avea loc la următoarea locaţie:
Denumirea structuri i de vânzare ..................................
Adresa ... ...................................................................
 Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit  de legea 

penală.
Data .........................
Semnătura autorizată ............................

Ac est formular se poate completa  şi depune la sediul primăriei localităţii în a cărei r ază 
teritorială este amplasată structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucureşti, la sediul 
primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire.

Anexa nr. 4

Comerciantul ............................ 
(persoana juridică/persoana fi zică/asociaţia familială)
Înregist rat la Oficiul registrului comerţului sub nr. ...............
Cod unic ...................................

Lista de inventar pentru mărfurile de soldat

 Nr. crt. Denumirea produselor/
articolului de soldat

U.M. (buc, 
seturi, m2 

etc.)

Cantitatea existentă în 
stocul structurii de 

vânzare

Documentul emis de 
furnizorul produsului 
(denumire, număr, 

dată)
0 1 2 3 4
     
     
     
     
     
     
     

 
Data ....................
 Semnătura autorizată .....................

Anexa nr. 4



14. H.G. nr. 348/2004 
privind exercitarea comerţului cu produse 
şi servicii de piaţă în unele zone publice

publicată în
M. Of. nr. 269 din 26 martie 2004

cu modificările şi completările aduse prin:
H.G. nr. 1334/2004 privind modifi carea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea 

întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare[1] (M. Of. nr. 814 din 3 septembrie 
2004);

H.G. nr. 164/2005 pentru abrogarea şi modifi carea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului 
nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certifi catului de producător şi ale Hotărârii Guvernului 
nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice 
(M. Of. nr. 215 din 14 martie 2005);

H.G. nr. 321/2008 pentru modifi carea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor (M. Of. nr. 240 din 27 martie 2008).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 88 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 650/2002, al art. 10, 15 şi 25 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3, 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, şi al art. 6 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prin prezenta hotărâre se stabilesc regulile generale de exercitare a formelor specifice 
de comerţ cu amănuntul şi prestări de servicii în unele zone publice, precum şi cerinţele minime 
de dotare necesare realizării acestor activităţi.

Art. 2. În sensul prezentei hotărâri, prin comerţ în unele zone publice se înţelege activitatea 
de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, 
târguri, pasaje publice, drumuri publice şi străzi sau în orice zonă de altă natură destinată 
folosinţei publice, cu excepţia celor administrate special.

Art. 3. Scopul reglementării comerţului în zone publice este de a crea un cadru de desfăşurare 
a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, care să respecte principiile 
concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale 
consumatorilor, precum şi a mediului.

Art. 4. (1) Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu locaţie 
permanentă sau temporară, de către producători/comercianţi autorizaţi conform prevederilor 
legale.

[1] Potrivit art. III din H.G. nr. 1334/2004, hotărârea intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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(2) Zonele publice pentru exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă sunt delimitate 
de către autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu planurile de urbanism 
general. Autorităţile publice locale stabilesc tipul de comerţ, cu consultarea asociaţiilor 
comercianţilor şi a consumatorilor, potrivit actelor normative în vigoare.

(3) Zonele publice pot fi administrate direct de către administraţia publică locală sau de 
către întreprinzători privaţi în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Zonele publice pot fi concesionate sau închiriate de autoritatea publică locală 
întreprinzătorilor privaţi, conform reglementărilor legale, cu respectarea structurii comerciale 
prevăzute în Planul de urbanism general.

Capitolul II. Organizarea comerţului în zone publice

Art. 5. (1) Comerţul cu amănuntul sau prestarea de servicii în zone publice se desfăşoară 
în pieţe locale şi/sau în teritorii delimitate, special amenajate, dotate corespunzător specificului 
fiecărei activităţi, având asigurate, prin serviciile de administrare a zonelor publice, utilităţile 
generale: apă, canal, electricitate, gaze, după caz.

(2) Desfăşurarea operaţiunilor comerciale în structuri de vânzare cu sediu permanent, 
temporar sau sezonier, după caz, în zone publice se face numai în baza autorizaţiei autorităţii 
administraţiei publice locale.

Art. 6. (1) În zonele publice îşi poate/pot desfăşura activitatea:
a) orice persoană juridică care desfăşoară activitate de comercializare cu amănuntul a 

produselor;
b) asociaţiile familiale, precum şi persoanele fizice autorizate, inclusiv meşteşugarii;
c) producătorii agricoli individuali şi asociaţiile acestora, care îşi comercializează propriile 

produse agricole şi agroalimentare;
d) persoanele fizice care îşi vând ocazional bunurile proprii în pieţe organizate în acest 

scop.
(2) Cei care îşi desfăşoară activitatea în zone publice, prevăzuţi la alin. (1), sunt denumiţi 

în continuare utilizatori.

Capitolul III. Organizarea comerţului în pieţe şi târguri

Art. 7. (1) Tipurile de pieţe ce pot fi organizate în zone publice sunt:
a) pieţe agroalimentare: structuri de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, 

laptelui şi produselor locale, cărnii şi produselor din carne, ouălor, mierii şi produselor apicole, 
produselor conservate, peştelui, florilor, inclusiv artificiale, şi a articolelor pentru acestea, 
seminţelor, cerealelor, păsărilor şi animalelor mici, inclusiv a articolelor pentru acestea, precum 
şi a unor articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii meşteşugari, ca 
şi a unor articole nealimentare de cerere curentă;

b) târguri: structuri de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, animalelor vii, 
inclusiv a articolelor necesare acestora, lânii, furajelor, cerealelor, seminţelor, produselor 
artizanale şi meşteşugăreşti, produselor industriale şi a materialelor de construcţii;

c) bâlciuri: structuri de vânzare destinate comercializării produselor agroalimentare şi 
nealimentare, artizanale, meşteşugăreşti şi activităţilor de agrement destinate petrecerii timpului 
liber;

d) pieţe mixte: structuri de vânzare destinate comercializării produselor şi serviciilor specifice 
pieţelor agroalimentare şi târgurilor;

Art. 5-7
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e) pieţe volante: structuri de vânzare având utilităţile asigurate, respectiv apă, canal, 
electricitate, destinate exercitării comerţului cu amănuntul şi prestării de servicii către consumatori, 
din rulote, autovehicule speciale sau standuri dotate corespunzător;

f) talciocuri: locuri delimitate de autorităţile publice locale, organizate săptămânal sau 
periodic, destinate vânzării obiectelor personale ale persoanelor fizice.

(2) În funcţie de perioada de funcţionare, pieţele agroalimentare sunt de următoarele tipuri:
a) pieţe permanente, amplasate după necesităţile locale de regulă în zonele de atracţie 

comercială;
b) pieţe volante, amplasate după necesităţile locale şi având o durată limită de funcţionare 

în timpul zilei, organizate în zone stabilite de administraţia publică locală.
(3) Târgurile pot fi:
a) generale – cuprinzând alături de grupe de produse specifice agroalimentare şi o gamă 

diversificată de produse industriale;
b) specializate – oferind spre vânzare o diversitate de produse din sectorul industrial sau 

organizate pentru o grupă de produse individualizată, cum ar fi: târgul de animale, târgul de 
maşini auto, târgul de ceramică, târgul de animale de companie etc.

(4) Tipurile de pieţe prevăzute la alin. (1) sunt denumite în continuare piaţă.

Capitolul IV. Amplasarea şi funcţionarea pieţelor

Art. 8. La amplasarea şi la realizarea pieţei se va ţine seama şi de următoarele principii:
a) încadrarea, inclusiv din punct de vedere constructiv şi de protejare a mediului, în planul 

urbanistic general şi în planul de urbanism zonal;
b) accesul facil al consumatorilor şi utilizatorilor în piaţă;
c) asigurarea de legături cu arterele principale de acces;
d) rezervarea unui spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţii;
e) existenţa locurilor de parcare atât pentru autovehicule destinate utilizatorilor pieţei, pentru 

a permite aprovizionarea la punctele de vânzare, cât şi pentru consumatori, semnalizate 
corespunzător;

f) existenţa, după caz, a spaţiilor de depozitare a mărfurilor şi echipamentelor necesare în 
dotarea pieţelor.

Art. 81.[1] (1) Pentru înfi inţarea pieţelor volante, autorităţile locale vor identifi ca locaţiile 
optime în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În spaţiile astfel identificate vor funcţiona pieţe volante pentru comercializarea produselor 
de către asociaţiile de producători şi producătorii agricoli individuali.

Art. 9. (1) Pieţele pot funcţiona în baza autorizaţiei de funcţionare eliberate de autorităţile 
publice locale, după obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a celorlalte autorizaţii 
speciale potrivit reglementărilor legale şi cu respectarea prezentelor prevederi.

(2) Pieţele se organizează şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii, elaborate în 
funcţie de tipul acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri şi cu respectarea 
modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Regulamentul 
este supus avizării autorităţilor publice locale.

(3)[2] În pieţele agroalimentare în care comercianţii desfac produse specifice, accesul 
acestora este permis numai în spaţii de vânzare special amenajate, într-o zonă separată de 
producătorii agricoli. Punctele de vânzare ale comercianţilor persoane juridice vor fi dotate cu 

[1] Art. 81 a fost introdus prin art. II pct. 1 din H.G. nr. 1334/2004.
[2] Alin. (3) al art. 9 a fost introdus prin art. II pct. 2 din H.G. nr. 1334/2004.

Art. 8-9
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case de marcat, aceştia fiind obligaţi să elibereze cumpărătorilor bonuri fiscale, în condiţiile 
legii.

Art. 10. (1) Piaţa funcţionează după un program cu grafi c orar stabilit de administratorul 
acesteia, care va fi înscris în regulamentul pentru funcţionarea pieţei, cu respectarea 
reglementărilor privind liniştea şi ordinea publică şi în conformitate cu solicitările autorităţilor 
administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de 
servicii.

(2)[1] Pentru corecta informare a utilizatorilor pieţei, precum şi a cumpărătorilor, orarul de 
funcţionare va fi afişat la loc vizibil şi în mod lizibil, în punctele principale de acces în piaţă.

(3) În cazul pieţei volante, administratorul acesteia va asigura echipamentul comercial mobil 
şi amplasarea acestuia cu minimum două ore înainte de începerea activităţii prevăzute în orarul 
de funcţionare al pieţei, precum şi eliberarea şi salubrizarea zonei în vederea reluării destinaţiei 
iniţiale în maximum două ore de la terminarea activităţii.

Capitolul V. Condiţiile de funcţionare a pieţelor

Art. 11. (1) Administratorul pieţei asigură buna funcţionare a acesteia, cu respectarea 
următoarelor condiţii:

a) ansamblul unei pieţe se constituie dintr-un platou, acoperit sau descoperit, dimensionat 
în raport cu un anumit număr de locuri de vânzare pentru producători şi comercianţi, precum 
şi, unde este cazul, cu hale, structuri de vânzare, exploatate de persoane fizice autorizate, 
asociaţii familiale sau persoane juridice;

b) platoul pieţei este o platformă impermeabilizată, cu utilităţi, dotări şi echipamente 
corespunzătoare desfacerii mărfurilor, şi anume: grup sanitar, iluminat electric, apă potabilă şi 
canalizare, mobilier specific; copertine; punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I., 
punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială etc.;

c) platoul este strict sectorizat pentru: produse agroalimentare, respectiv legume, fructe, 
flori, seminţe; produse alimentare ambalate; produse nealimentare. În cadrul pieţelor cu profil 
agroalimentar spaţiul destinat comercializării produselor de uz gospodăresc poate fi de maximum 
10 % din suprafaţa comercială a platoului;

d) mobilierul din dotarea platourilor va fi construit din mese realizate din plăci de beton 
sclivisit, mozaicat sau fibră armată, fixate pe schelet metalic sau postament din beton, având 
prevăzute sub blaturi spaţii de păstrare a mărfurilor, cu posibilitate de aerisire, închidere şi 
protecţie a acestora. Pentru pieţele volante mobilierul trebuie să fie realizat din materiale 
corespunzătoare, uşor lavabile, demontabile şi mobile;

e) comercializarea laptelui şi produselor lactate se face în structuri de vânzare special 
amenajate, dotate astfel încât să fie asigurate normele de igienă în vigoare şi condiţiile de 
depozitare stabilite de producător;

f) comercializarea cărnii şi produselor din carne, a peştelui şi produselor de peşte, ouălor 
se face în structuri de vânzare special amenajate, dotate astfel încât să fie asigurate normele 
de igienă în vigoare şi condiţiile de depozitare stabilite de producător;

g) platoul târgului conţine sectoare distincte pentru vânzarea păsărilor şi a animalelor, dotate 
corespunzător cu cuşti, ţarcuri, după caz, cu adăpători, ţăruşi pentru legarea animalelor etc.

(2) La pieţele din localităţile fără reţele de apă şi/sau canalizare, aprovizionarea cu apă şi 
evacuarea reziduurilor lichide se vor face în conformitate cu prescripţiile autorităţilor locale de 
sănătate publică.

[1] Alin. (2) şi (3) ale art. 10 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. IV pct. 1 din 
H.G. nr. 321/2008.

Art. 10-11
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Capitolul VI. Cerinţele de dotare a pieţelor

Art. 12. (1) Pieţele, cu excepţia celor ce comercializează animale vii, vor fi asigurate cu 
servicii care să faciliteze desfăşurarea activităţii în condiţii optime, potrivit legii, dimensionate 
în funcţie de numărul locurilor de vânzare şi de tipul de piaţă, respectiv:

a) spaţii pentru depozitarea mărfurilor şi a ambalajelor;
b) spaţii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi a echipamentelor de protecţie;
c) locuri pentru amplasarea cântarelor de control;
d) bazine compartimentate pentru spălarea legumelor şi fructelor;
e) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;
f) birou administrativ;
g) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;
h) locuri de parcare;
i) punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială;
j) punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I.;
k) WC-uri publice.
(2) Administratorul pieţei are obligaţia de a asigura pentru închiriere producătorilor agricoli 

care comercializează legume, fructe, cereale şi seminţe un număr de cântare în stare de 
funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare destinate acestora din cadrul pieţei.

(3) Administratorul pieţei, cu excepţia pieţei volante, are obligaţia de a asigura funcţionarea 
în cadrul acesteia a unui număr de cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate de peste 30 
kg la o singură cântărire, necesare cântăririi mărfurilor vândute/achiziţionate în cantitate 
mare. Acest serviciu se prestează gratuit.

Art. 13. (1) Pieţele în care se comercializează animale vii vor fi  dotate cu servicii specifi ce 
care să faciliteze desfăşurarea respectivei activităţi în condiţii optime, potrivit legii, şi anume:

a) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;
b) WC-uri publice;
c) birou administrativ;
d) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;
e) locuri de parcare;
f) punct de colectare a deşeurilor;
g) punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I.;
h) punct de control veterinar;
i) spaţiu special amenajat pentru animalele suspecte de a fi bolnave;
j) containere ermetice din materiale protejate anticorosiv, pentru animale moarte;
k) fose septice pentru reziduuri de natură organică;
l) alte dotări prevăzute de legislaţia veterinară.
(2) În cazul pieţelor mixte, în care se comercializează şi animale vii, prevederile alin. (1) se 

cumulează cu prevederile art. 12.

Art. 14. (1) Activitatea de prestări de servicii de alimentaţie publică, ce se realizează în 
incinta pieţei, se organizează numai în structuri de vânzare specializate, cu respectarea 
prevederilor privind condiţiile igienico-sanitare şi de protecţie a vieţii, sănătăţii şi intereselor 
economice ale consumatorilor.

(2) În cazul în care activitatea de comercializare se desfăşoară în pieţe cu specific agroalimentar 
sau în cadrul sectoarelor din pieţe destinate desfacerii produselor agroalimentare, administratorul 
pieţei nu va admite accesul în piaţă sau în sectorul respectiv al persoanelor care nu fac dovada 
îndeplinirii condiţiilor legale pentru exercitarea activităţii de comercializare a altor produse în 
afara celor agroalimentare sau de uz gospodăresc.

Art. 12-14
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Art. 15. Administratorul pieţei stabileşte tarifele pentru serviciile prestate, cu respectarea 
prevederilor legale, şi asigură informarea corespunzătoare a utilizatorilor pieţei, prin afi şarea 
acestor tarife în locuri vizibile, uşor accesibile utilizatorilor.

Art. 16. Administratorul pieţei atribuie locuri de vânzare producătorilor agricoli şi comercianţilor 
produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente 
în sectorul din piaţă destinat desfacerii acestor produse, în conformitate cu regulamentul pieţei.

Art. 17. Pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat şi pentru menţinerea unor raporturi corecte 
între utilizatorii pieţei şi consumatori, administratorul pieţei are obligaţia:

a) să asigure verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le 
oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;

b) să controleze dacă mijloacele de măsurare din proprietatea utilizatorilor pieţei sunt 
verificate din punct de vedere metrologic şi să interzică folosirea celor care nu corespund 
prevederilor legale în vigoare;

c) să asigure gratuit cântare de control, verificate metrologic conform actelor normative în 
vigoare, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor.

Art. 18. Administratorul pieţei va asigura salubrizarea acesteia zilnic şi ori de câte ori este 
necesar.

Art. 181.[1] Abrogat.

Capitolul VII. Drepturile şi obligaţiile 
utilizatorilor pieţelor

Art. 19. (1) Activităţile de comercializare şi de prestări de servicii în pieţe sau din cadrul 
pieţelor se realizează numai în spaţiile şi în structurile de vânzare destinate comercializării 
produselor şi serviciilor de piaţă, atribuite comercianţilor/producătorilor agricoli individuali/
prestatorilor de servicii de piaţă.

(2) Comercializarea produselor agroalimentare de către producătorii agricoli, precum şi 
comercializarea celorlalte produse se fac numai în spaţiile destinate acestui scop, prevăzute 
în regulamentul-cadru.

Art. 20. Comercianţii persoane fi zice autorizate, asociaţiile familiale sau persoanele juridice, 
precum şi producătorii agricoli individuali sau asociaţiile acestora, care vând în piaţă, sunt 
obligaţi să deţină documentele care atestă calitatea de producător/comerciant acordate conform 
legislaţiei în vigoare.

Art. 21. (1) Utilizatorii pieţelor sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare în domeniul 
comercializării produselor şi a serviciilor de piaţă, precum şi în domeniul protecţiei consumatorilor.

(2) Se interzice cedarea folosinţei structurilor de vânzare deţinute prin contract de închiriere 
sau asociere cu administraţia pieţei, prin orice formă de contracte cu terţi, precum şi a locurilor 
de vânzare atribuite producătorilor agricoli sau comercianţilor de produse de uz gospodăresc.

(3) Utilizatorii pieţei vor efectua cântărirea şi măsurarea mărfurilor numai cu mijloacele de 
măsurare legale, verificate metrologic.

Art. 22. Persoanele fi zice autorizate, asociaţiile familiale sau persoanele juridice, care 
desfăşoară activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în perimetrul pieţei, 
sunt obligate să afi şeze numele/denumirea, iar pentru societăţile comerciale şi sediul social, 
astfel cum au fost înregistrate în registrul comerţului.

[1] Art. 181 a fost introdus prin art. II pct. 3 din H.G. nr. 1334/2004 şi a fost abrogat prin art. I pct. 1 
din H.G. nr. 164/2005.
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Art. 23. Este interzisă vânzarea în piaţă a substanţelor toxice, infl amabile sau explozive, 
precum şi a armelor de foc şi a muniţiei.

Art. 24. (1) Administratorul pieţei are obligaţia să elaboreze regulamentul propriu pentru 
funcţionarea pieţei, prevăzut la art. 9 alin. (2).

(2) Administratorul şi utilizatorii sunt obligaţi să respecte prevederile regulamentului pieţei.

Art. 25. Administratorul pieţei va asigura afi şarea la loc vizibil şi în mod lizibil a regulamentului 
propriu pentru funcţionarea pieţei, în perimetrul biroului administrativ al pieţei, precum şi în alte 
locuri accesibile informării comercianţilor şi consumatorilor.

Art. 26. (1) Administraţia pieţei va sprijini organele de control autorizate în activitatea 
acestora.

(2)[1] Organele cu atribuţii de control sunt obligate să consemneze în registrul unic de control 
constatările şi măsurile dispuse, cu stabilirea de responsabilităţi şi termene precise de remediere 
a neregulilor constatate.

Capitolul VIII. Organizarea comerţului în pasaje publice, 
drumuri publice şi străzi sau în orice zonă de altă natură 

destinată folosinţei publice, cu excepţia 
celor administrate special, în alte condiţii decât în pieţe

Art. 27. Comerţul în pasaje publice, drumuri publice şi străzi sau în orice zonă de altă natură 
destinată folosinţei publice, cu excepţia celor administrate special, în alte condiţii decât în pieţe, 
se realizează în baza strategiei de dezvoltare a fiecărei localităţi, adoptată de autorităţile 
administraţiei publice locale, şi care are în vedere dezvoltarea şi animarea străzilor cu vad 
comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale.

Art. 28. Autorităţile publice locale vor asigura pentru comerţul în aceste zone publice utilităţile 
necesare: apă, canal, electricitate, gaze.

Art. 29. Strategia de dezvoltare a activităţii comerciale cu amănuntul în zonele publice 
prevăzute la art. 27, stabilită de autorităţile publice locale, va trebui să răspundă următoarelor 
cerinţe:

a) să satisfacă o nevoie stringentă a populaţiei din zonă sau aflate în tranzit;
b) să nu afecteze circulaţia pietonilor sau a mijloacelor de transport din aceste zone;
c) să nu polueze mediul;
d) să nu împiedice libera concurenţă;
e) să asigure concurenţa loială.

Art. 30. În funcţie de natura activităţilor comerciale din zonele publice prevăzute la art. 27, 
administraţia publică locală va stabili un orar de funcţionare cu respectarea reglementărilor 
legale.

Art. 31. (1) Comercializarea produselor nealimentare noi, uzate sau recondiţionate şi 
alimentare preambalate ori ambalate, în structuri de vânzare cu locaţie fi xă sau temporară din 
zonele publice, este permisă cu respectarea următoarelor cerinţe, după caz:

a) asigurarea condiţiilor de păstrare cerute de producător pentru a se menţine caracteristicile 
iniţiale ale produselor şi a se preveni perisabilitatea accelerată a acestora;

b) asigurarea condiţiilor impuse de normele sanitare;
c) asigurarea condiţiilor cerute de legislaţie pentru produsele industriale de a fi probate sau 

verificate;

[1] Alin. (2) al art. 26 a fost introdus prin art. II pct. 4 din H.G. nr. 1334/2004
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d) respectarea condiţiilor de amplasament stabilite de autoritatea publică locală.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) produsele comercializate în talciocuri.

Capitolul IX. Sancţiuni

Art. 32. Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) funcţionarea pieţei fără autorizaţie de funcţionare eliberată de autorităţile publice locale;
b) funcţionarea pieţei fără un regulament propriu, în funcţie de tipul acesteia, elaborat de 

administratorul pieţei şi avizat de autoritatea publică locală;
c) acordarea de către administratorul pieţei cu profil agroalimentar a unui procent mai mare 

de 10% din suprafaţa comercială a platoului pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc;
d) neasigurarea de către administratorul pieţei a unui număr de cântare în stare de funcţionare 

egal cu cel al locurilor de vânzare destinate închirierii pentru micii producători agricoli care 
comercializează legume, fructe, cereale şi seminţe;

e) neasigurarea de către administratorul pieţei a cântarelor cu capacitate de peste 30 kg 
la o singură cântărire, exceptând piaţa volantă şi talciocul;

f) neafişarea de către administratorul pieţei a tarifelor pentru serviciile practicate în cadrul 
pieţei;

g) nerespectarea de către administrator a tipului de piaţă stabilit prin regulamentul pentru 
funcţionarea acesteia;

h) neatribuirea de către administratorul pieţei a locurilor de vânzare, destinate producătorilor 
agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitărilor şi în limita 
locurilor disponibile existente în sectorul de piaţă destinat produselor oferite spre vânzare de 
către solicitanţi;

i) neverificarea de către administratorul pieţei a actelor care să ateste dacă cântarele proprii 
ale comercianţilor sunt verificate din punct de vedere metrologic;

j) neasigurarea de către administratorul pieţei a cântarului de control, verificat metrologic 
conform actelor normative, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

k) cedarea, prin orice formă de contracte cu terţi, de către comercianţii deţinători prin contract 
de închiriere sau asociere cu administratorul pieţei, a structurilor de vânzare obţinute în folosinţă, 
precum şi a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli;

l) neafişarea la locul de desfăşurare a activităţii din zona publică, de către persoane fizice, 
asociaţii familiale sau persoane juridice, a numelui/denumirii, iar pentru societăţile comerciale 
şi a sediului social, aşa cum au fost înregistrate în registrul comerţului;

m) neafişarea de către administratorul pieţei în locuri uşor accesibile a regulamentului 
propriu pentru funcţionarea pieţei;

n) neasigurarea de către administratorul pieţei a condiţiilor de comercializare în piaţă, 
conform prevederilor din regulamentul propriu pentru funcţionarea pieţei;

o) nerespectarea de către administratorul pieţei volante a duratei de amplasare şi/sau de 
eliberare a spaţiului care i-a fost atribuit, precum şi neefectuarea igienizării suprafeţei pe care 
a fost amplasată piaţa volantă;

p) neafişarea la loc vizibil a orarului de funcţionare al pieţei, la punctele principale de acces 
în piaţă;

q) desfăşurarea, în incinta pieţei, a activităţilor de prestări de servicii de alimentaţie publică 
în structuri de vânzare nespecializate;

r) neasigurarea cerinţelor legale pentru produse industriale de a fi probate sau verificate 
pentru produsele comercializate de către persoane fizice autorizate, asociaţii familiale sau 
persoane juridice, în zone publice, în structuri cu locaţie fixă sau temporară.

Art. 33. Contravenţiile prevăzute la art. 32 se sancţionează după cum urmează[1]:

[1] N.r.: sumele sunt exprimate în monedă veche (ROL).
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a) faptele prevăzută la lit. a), cu amendă de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) faptele prevăzute la lit. b), k), n) şi o), cu amendă de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei;
c) faptele prevăzute la lit. c), g), h) şi q), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
d) faptele prevăzute la lit. p), cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;
e) faptele prevăzute la lit. d), e), f), i), j), m) şi r), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 

lei;
f) faptele prevăzute la lit. l), cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.

Art. 34. (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 32 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute 
la art. 33 se realizează după cum urmează:

a) de către împuterniciţii prefectului şi ai preşedintelui consiliului judeţean, în cazurile 
prevăzute la art. 32 lit. a)-j) şi m)-o);

b) de către împuterniciţii primarului, în cazurile prevăzute la art. 32 lit. a)-p);
c) de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 

în cazurile prevăzute la art. 32 lit. l), p), q) şi r);
d)[1] de către poliţişti anume desemnaţi, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a), b), 

d), e), f), i), j), m), o), p) şi q).
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul-verbal, 
cu excepţia contravenţiei prevăzute la art. 32 lit. p).

Art. 35. Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la art. 33 şi 34 se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările ulterioare.

Capitolul X. Dispoziţii fi nale

Art. 36. Prezenta hotărâre se aplică şi pieţelor ce funcţionează pe domeniul privat, având 
în vedere caracterul lor de interes public.

Art. 37. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 19/1996 
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, târgurilor şi 
oboarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, 
precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2002 privind unele măsuri de comercializare a 
produselor alimentare ambalate sau preambalate şi a produselor nealimentare în cadrul altor 
spaţii decât cele cu destinaţie prestabilită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 758 din 17 octombrie 2002.

Anexă

Regulament-cadru pentru funcţionarea pieţei

Capitolul I. Prevederi generale

1. Denumirea pieţei
2. Sediul pieţei

[1] Lit. d) de la alin. (1) al art. 34 a fost introdusă prin art. II pct. 5 din H.G. nr. 1334/2004.
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3. Denumirea administratorului pieţei
4. Hotărârea consiliului local privind localizarea pieţei şi a specificului acesteia
5. Autorizaţia de funcţionare acordată de autoritatea publică locală

Capitolul II. Tipul pieţei 
şi categoria de mărfuri comercializate

1. Tipul pieţei, conform cu prevederile prezentei hotărâri.
2. Natura produselor şi serviciilor de piaţă care se comercializează:

Produse/servicii comercializate CAEN/CPSA
Exemplu:  
- legume şi fructe  
- de uz gospodăresc  
- alimentare  
- fl ori  
- nealimentare  
- etc.  

3. Periodicitatea pieţei
4. Orarul de funcţionare

Capitolul III. Planul pieţei

1. Căi principale de acces în zonă
2. Spaţii de parcare
3. Sectorizarea platoului pieţei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasării 

punctelor de vânzare, de exemplu:
a) producători agricoli;
b) produse de uz gospodăresc;
c) produse alimentare;
d) produse nealimentare;
e) animale vii.
4. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare
5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, 

nealimentare şi de alimentaţie publică
6. Amplasarea halelor
7. Localizarea cântarului pieţei, spaţiului de închiriere a cântarelor şi echipamentului de 

protecţie, grupurilor sanitare etc., precum şi a celorlalte servicii oferite în cadrul pieţei
8. Localizarea reţelei electrice, reţelei de apă şi de canalizare, precum şi a racordurilor de 

branşare a utilităţilor pieţei la acestea
9. Spaţiile de depozitare a deşeurilor
10. Alte obiective considerate ca necesare a fi înscrise în planul pieţei

Capitolul IV. Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului

1. Suprafaţa totală - m2

2. Suprafaţa totală a platoului - m2, din care suprafaţă acoperită - m2

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieţei
4. Enumerarea sectoarelor existente în piaţă destinate desfacerii de produse, precum şi 

numărul de locuri de vânzare aferent fiecărui sector
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5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pieţei: materialul din care 
este realizat, mărimea etc.

6. Alte precizări considerate necesare.

Capitolul V. Serviciile prestate utilizatorilor pieţei

1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieţei
..............................................................................................................................................
2. Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în cadrul pieţei, conform art. 12 alin. (1) 

şi art. 13 din hotărâre.
3. Racordarea pieţei la reţeaua electrică, la reţeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, 

la reţeaua de canalizare sau fose septice, la reţeaua de gaz (unde este cazul).

Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei

Drepturile:
1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;
2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei 

cântare verificate metrologic;
3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire;
4. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le 

comercializează;
5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei;
6. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei;
7. alte drepturi oferite de administratorul pieţei.
Obligaţiile:
1. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;
2. respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor;
3. etalarea instrumentelor de măsură;
4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;
5. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei 

familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;
6. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea 

gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul;
7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;
8. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;
9. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea 

acesteia;
10. alte obligaţii.

Capitolul VII. Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:
1. elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare autorităţilor 

publice locale;
2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor 

legale, şi nu permite accesul altor comercianţi;
3. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social;
4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcţionare, precum 

şi tarifele practicate în piaţă;
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5. sprijină organele de control autorizate;
6. nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare 

existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;
7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;
8. asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor 

agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;
9. controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate 

din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale 
în domeniu;

10. asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le 
oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;

11. asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare 
din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor 
şi seminţelor;

12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii 
cântăririlor;

13. asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;
14. asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate 

de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către 
utilizatorii pieţei;

15. alte drepturi şi obligaţii cuprinse în prevederile prezentei hotărâri.
Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la 

respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în 
regulamentul-cadru.
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15. H.G. nr. 947/2000 
privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite 

consumatorilor spre vânzare

republicată în
M. Of. nr. 643 din 9 septembrie 2008

cu modificările aduse prin:
H.G. nr. 796/2011 pentru modifi carea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor 

(M. Of. nr. 573 din 11 august 2011).

Art. 1. Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de indicare a preţului de vânzare şi 
a preţului pe unitatea de măsură la produsele existente în suprafeţele de vânzare, oferite de 
operatorii economici consumatorilor, în scopul informării complete, corecte şi precise a acestora 
şi pentru a le permite compararea cu uşurinţă a preţurilor.

Art. 2. În sensul prezentei hotărâri termenii de mai jos se defi nesc astfel:
a) preţ de vânzare – preţul final pentru o unitate sau o cantitate determinată de produs, 

incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare;
b) preţ pe unitatea de măsură – preţul final, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate 

taxele suplimentare, valabil pentru un kilogram, un litru, un metru, un metru pătrat, un metru 
cub, o bucată sau pentru altă unitate de măsură, atunci când este utilizată în mod obişnuit la 
comercializarea unor produse;

c) produs preambalat – un produs ambalat în întregime sau parţial, înainte de a fi oferit 
spre vânzare consumatorului, astfel încât cantitatea de produs să nu poată fi modificată fără 
deschiderea sau modificarea ambalajului;

d) produs comercializat în vrac – un produs care nu a fost supus operaţiunii de preambalare 
şi care este măsurat sau cântărit pentru vânzare în prezenţa consumatorului;

e) suprafaţă de vânzare – suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea 
produselor, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru 
derularea activităţii. Nu se consideră suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării 
produselor, desfăşurării activităţilor de producţie, birourilor şi anexelor.

Art. 3. (1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură se exprimă în lei.
(2) În cazul în care vânzătorii oferă informaţii privind preţurile în alte valute, acestea trebuie 

să fie clare şi uşor de înţeles.
(3) Cheltuielile privind serviciul de livrare – ambalare şi transport – pot fi menţionate separat, 

cu condiţia ca acestea să fie clare, uşor de identificat şi lizibile.
(4) Responsabilitatea indicării preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură revine 

vânzătorului.

Art. 4. (1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură se indică într-o formă clară, 
lizibilă şi uşor de identifi cat.

(2) Indicarea preţurilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafaţa de vânzare să 
le poată vedea în locurile de prezentare fără a întreba vânzătorul.

(3) Preţurile se indică pe produse sau lângă acestea ori pot fi cuprinse într-o listă sau într-un 
catalog, împreună cu preţurile altor produse, în imediata apropiere a acestora.

(4) În cazul utilizării cataloagelor vânzătorul trebuie să asigure un număr suficient de 
exemplare la dispoziţia consumatorilor.
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(5) În cazul în care preţurile se află în vitrinele exterioare, acestea se indică astfel încât 
consumatorul să le poată vedea cu uşurinţă fără a intra în suprafaţa de vânzare.

Art. 5. (1) La produsele preambalate se indică preţul pe unitatea de măsură şi preţul de 
vânzare corespunzător cantităţii preambalate.

(2) În cazul în care preţul pe unitatea de măsură este identic cu preţul de vânzare se indică 
numai preţul de vânzare.

(3) În cazul produselor preambalate pentru care reglementările în vigoare prevăd indicarea 
atât a cantităţii nominale, cât şi a masei componentei solide, este suficient să se indice preţul 
pe unitatea de măsură al componentei solide.

Art. 6. Pentru produsele vândute în vrac prin cântărire sau măsurare este obligatorie 
indicarea numai a preţului pe unitatea de măsură.

Art. 7. (1) Indicarea preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de măsură este 
obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preţ.

(2) În cazul publicităţii destinate vânzării la distanţă este obligatorie informarea asupra 
preţului de vânzare şi asupra preţului pe unitatea de măsură.

Art. 8. Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul vânzărilor prin licitaţie, al vânzărilor de 
obiecte de artă sau de antichităţi şi nici în cazul produselor furnizate cu ocazia unei prestări 
de serviciu.

Art. 9. Se exceptează de la indicarea preţului pe unitatea de măsură:
a) alimentele care fac obiectul consumului pe loc în: unităţi de alimentaţie publică, structuri 

de primire turistice, cinematografe, teatre, instituţii de învăţământ, spitale, cămine şi tabere 
pentru copii şi tineret;

b) produsele preambalate în cantităţi mai mici de 50 grame sau mililitri, precum şi cele mai 
mari de 10 kilograme sau litri;

c) produsele preambalate vândute de vânzătorii itineranţi prin intermediul cărucioarelor, 
rulotelor, al tuturor tipurilor de mijloace de transport;

d) produsele vândute prin distribuitor automat;
e) în cazul în care informaţia asupra preţului pe unitatea de măsură nu ar folosi consumatorului 

sau ar crea confuzii, respectiv:
– publicitatea cu timp scurt de expunere, în care informaţia poate crea confuzii;
– ofertele promoţionale în care preţul a fost redus datorită deteriorării produsului şi/sau 

pericolului ca acesta să se deterioreze;
– produsele asortate vândute într-un singur ambalaj, la care preţul pe unitatea de măsură 

al fiecărui produs ar crea confuzie, iar indicarea preţului unui singur produs ar fi înşelătoare.

Art. 10. Indicarea preţului pe unitatea de măsură este obligatorie la produsele alimentare 
preambalate pentru care reglementările specifi ce impun indicarea cantităţii nominale sau 
comercializarea în cantităţi prescrise.

Art. 11. Produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea 
de măsură sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 12.[1] Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, art. 10 şi 11 constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

Art. 13. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de reprezentanţii împuterniciţi ai altor 
organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.

[1] Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. III din H.G. nr. 796/2011.

Art. 5-13
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Art. 14. Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Art. 15. Prezenta hotărâre intră în vigoare:
a) la 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe 

de vânzare mai mici de 100 m2 inclusiv;
b) la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe 

de vânzare mai mari de 100 m2.
Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 

98/6/CE din 16 februarie 1998 privind protecţia consumatorilor în indicarea preţurilor pentru 
produsele destinate consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 
(JOCE) nr. L80 din 18 martie 1998.

Anexă

Lista cuprinzând produsele nealimentare 
pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea de măsură

(A) Produse de uz curent şi gospodăresc
1. Cosmetice – produse de înfrumuseţare şi toaletă:
1.1. Produse pentru îngrijirea pielii şi igienă bucală, creme de bărbierit, creme şi loţiuni de 

uz general, creme de mâini şi loţiuni, produse de plajă
1.2. Pastă de dinţi
1.3. Produse pentru îngrijirea părului (mai puţin produsele de colorat şi de decolorat părul) 

şi produse de baie: lacuri, şampoane, balsamuri, produse de clătire, fixative, briantine, spume 
de păr, spumante de baie şi alte spumante pentru baie şi duş

1.4. Deodorante şi produse de igienă personală
1.5. Pudre de talc
2. Produse pentru spălat:
2.1.Săpunuri solide pentru toaletă şi uz casnic
2.2. Săpunuri fine
2.3. Fulgi de săpun, detergenţi, balsamuri
2.4. Lichide pentru spălat, curăţat, preparate auxiliare pentru spălat şi preparate pe bază 

de hipoclorit
2.5. Pudră de curăţat
2.6. Preparate de prespălare şi înmuiere, sub formă de pudră
3. Produse de lustruit pentru piele şi încălţăminte, lemn şi parchet, cuptoare şi metale, 

inclusiv pentru autoturisme, ferestre şi oglinzi:
3.1. Soluţii pentru îndepărtarea petelor, apret şi vopsele de uz casnic
3.2. Insecticide pentru uz casnic, detartranţi, deodorante de uz casnic, dezinfectante 

nefarmaceutice
4. Vopsele, lacuri şi emailuri; se exceptează culorile şi vopselele utilizate în artă şi în 

învăţământ
6. Produse de lipit şi adezivi; se exceptează cele ambalate în tuburi
7. Cabluri
8. Cuie
9. Geamuri şi produse similare
10. Diferite sortimente de ciment, var, ipsos, balast, beton, mortar, nisip
11. Materiale textile şi panouri pentru izolaţie.
(B) Materiale de grădinărit

Art. 14-15



173 • H.G. nr. 947/2000

1. Produse de întreţinere şi amenajare a solului
2. Turbă, pământ de răsadniţă, compost şi produse fitosanitare
3. Diferite produse utilizate în agricultură (substanţe de fertilizare lichide sau granulate)
4. Seminţe, cu excepţia celor ambalate în cantităţi mai mici de 100 g.
(C) Alte produse
1. Diferiţi combustibili /uleiuri şi produse pentru autoturisme (combustibili lichizi, lubrifianţi 

lichizi /solizi, amestecuri de combustibili/ulei, antigel)
2. Diferiţi combustibili solizi (lemn, cărbune, cocs şi derivaţi ai acestora)
3. Cerneluri
4. Fire de tricotat constând în fibre naturale, sintetice şi amestecuri ale acestora
5. Produse de mercerie care se vând la metru
6. Hrană pentru animale şi păsări
7. Folie de uz alimentar din aluminiu, polietilenă sau hârtie (metri / pachet)
8. Tutun pentru pipe şi pentru ţigarete fabricate manual sau printr-un dispozitiv acţionat 

numai manual
9. Produse vândute sub formă de aerosoli.

Anexă



16. H.G. nr. 1308/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 
privind comerţul electronic

publicată în
M. Of. nr. 877 din 5 decembrie 2002

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerţul 
electronic,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. unic. Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind 
comerţul electronic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Norme metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. În înţelesul prezentelor norme metodologice, cuvântul lege desemnează Legea 
nr. 365/2002 privind comerţul electronic.

Art. 2. Pe teritoriul României, emisiunea instrumentelor de monedă electronică acceptate 
la plată şi de alte entităţi în afara emitentului se face în conformitate cu prevederile Regulamentului 
Băncii Naţionale a României nr. 4/2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor 
de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii, publicat în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002.

Art. 3. Pe teritoriul României, tranzacţiile efectuate prin intermediul mijloacelor de plată 
electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii se fac în conformitate cu prevederile 
Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2002.

Art. 4. Activităţile de asigurare, ca parte a serviciilor societăţii informaţionale, se desfăşoară 
în România pe baza autorizaţiei prealabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor, cu modifi cările ulterioare.

Art. 5. (1) Autoritatea, precum şi autorităţile publice, defi nite în art. 17 alin. (2) din lege, au 
obligaţia de a publica, în vederea consultării, pe pagina de Internet proprie proiectele şi măsurile 
de interes general privind serviciile societăţii informaţionale pe care le iniţiază conform competenţei 
în materia respectivă.

(2) Proiectele şi măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de documente privind motivaţiile 
care stau la baza propunerilor şi informaţii cu privire la: data publicării documentului, data la 
care expiră termenul de depunere a observaţiilor şi data estimativă la care intenţionează să 
adopte măsura care face obiectul consultării.

(3) Toate persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista 
de corespondenţă a iniţiatorului măsurii sau proiectului în cauză vor fi informate cu privire la 
lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului.
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(4) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina de Internet, se va 
acorda un termen de cel puţin 30 de zile pentru depunerea de observaţii în scris de către orice 
persoană interesată. În situaţiile în care măsurile trebuie adoptate în regim de urgenţă, acest 
termen este de cel puţin 10 zile de la data publicării textului.

(5) Măsura sau proiectul supus consultării pot fi adoptate la 10 zile de la data expirării 
termenului de depunere a observaţiilor.

(6) Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă 
măsura, iniţiatorul are obligaţia de a publica un material de sinteză a observaţiilor primite, care 
va preciza şi poziţia sa faţă de aceste observaţii.

Art. 6. O entitate constituită în scopul protecţiei consumatorilor în statele membre ale Uniunii 
Europene are calitate procesuală activă pentru introducerea acţiunii prevăzute la art. 19 alin. (1) 
din lege dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este o autoritate publică constituită în scopul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor 
într-o ţară membră a Uniunii Europene, cu atribuţii în domeniile prevăzute de legea comerţului 
electronic, conform criteriilor prevăzute în legile naţionale;

b) este prevăzută în comunicarea Comisiei Europene privind entităţile calificate a introduce 
o acţiune referitoare la protecţia intereselor consumatorului în alte ţări membre ale Uniunii 
Europene, în condiţiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, 
şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles 
la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;

c) prin acţiunea sau omisiunea contrară prevederilor legii comerţului electronic, care se 
invocă în acţiunea în justiţie, sunt afectate interesele colective ale consumatorilor din statul din 
care face parte entitatea respectivă.

Capitolul II. Comunicările comerciale

Art. 7. (1) Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică, cu 
excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru 
a primi asemenea comunicări.

(2) Consimţământul prevăzut la alin. (1) poate fi obţinut în orice formă şi poate fi probat cu 
orice mijloc de probă. Sarcina probei revine furnizorului de servicii.

(3) Consimţământul comunicat printr-un mesaj transmis prin poşta electronică este valabil 
exprimat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) este expediat din cutia poştală în care destinatarul doreşte să primească comunicările 
comerciale;

b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului „ACCEPT COMUNICĂRI 
COMERCIALE DIN PARTEA”, scris cu majuscule, şi numele sau denumirea persoanei în 
numele căreia se vor transmite comunicările comerciale.

Art. 8. (1) Subiectul mesajelor transmise prin poşta electronică, care constituie comunicări 
comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul „PUBLICITATE” scris cu majuscule.

(2) Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii referitoare 
la persoana în numele căreia sunt făcute:

a) numele sau denumirea completă;
b) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
c) domiciliul sau sediul;
d) numerele de telefon şi fax;
e) adresa de poştă electronică.

Art. 9. (1) Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-şi revoca consimţământul 
de a primi asemenea comunicări prin simpla notifi care a furnizorului.

Art. 6-9
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(2) Furnizorul are obligaţia de a implementa o procedură gratuită, accesibilă inclusiv prin 
mijloace electronice, prin care destinatarul să poată să îşi revoce consimţământul.

(3) Revocarea consimţământului prin mijloace electronice trebuie să-şi producă efectele în 
cel mult 48 de ore de la iniţierea procedurii.

(4) Furnizorul trebuie să facă publică procedura prevăzută la alin. (2) pe pagina proprie de 
Internet şi în cadrul mesajelor care conţin comunicări comerciale.

Capitolul III. Caracterul informaţiilor şi activităţilor 
în domeniul serviciilor societăţii informaţionale

Art. 10. (1) Autoritatea va crea şi va menţine o listă publică ce va conţine deciziile autorităţilor 
publice cu privire la caracterul nelegal al informaţiilor sau activităţilor din domeniul serviciilor 
societăţii informaţionale.

(2) Autorităţile publice care emit decizii ce privesc caracterul nelegal al informaţiilor sau 
activităţilor din domeniul serviciilor societăţii informaţionale sunt obligate să trimită o copie a 
acelei decizii autorităţii. Autoritatea va publica decizia pe pagina proprie de Internet şi în lista 
prevăzută la alin. (1).

Art. 11. (1) Furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale, care oferă serviciile prevăzute 
la art. 12-15 din lege, nu au obligaţia de a monitoriza informaţia pe care o transmit sau o 
stochează şi nici obligaţia de a căuta în mod activ date referitoare la activităţi sau informaţii cu 
aparenţă nelegală din domeniul serviciilor societăţii informaţionale pe care le furnizează.

(2) Obligaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (3) din lege se consideră a fi îndeplinite dacă 
furnizorii de servicii care au primit o plângere sau o sesizare din partea oricărei persoane cu 
privire la activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau cu privire 
la informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de aceştia informează în cel mult 24 de ore 
autorităţile publice competente şi întreprind toate măsurile în vederea nealterării informaţiilor 
respective.

(3) Furnizorii de servicii au obligaţia de a implementa o procedură gratuită prin care să le 
fie transmise plângeri şi sesizări din partea oricărei persoane cu privire la activităţile cu aparenţă 
nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală 
furnizate de aceştia.

(4) Procedura prevăzută la alin. (3) trebuie:
a) să fie disponibilă şi prin mijloace electronice;
b) să asigure primirea plângerilor sau sesizărilor în termen de cel mult 48 de ore de la 

momentul expedierii acestora.
(5) Furnizorul are obligaţia să facă publică procedura prevăzută la alin. (3) pe pagina proprie 

de Internet.

Art. 10-11



17. H.G. nr. 700/2012 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor

publicată în
M. Of. nr. 491 din 18 iulie 2012

cu modificările şi completările aduse prin:
H.G. nr. 912/2012 pentru modifi carea art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (M. Of. nr. 654 din 
14 septembrie 2012);

H.G. nr. 580/2013 pentru modifi carea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (M. Of. nr. 506 din 12 august 
2013);

H.G. nr. 878/2014 pentru modifi carea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (M. Of. nr. 762 din 21 octombrie 
2014).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare 
Autoritate, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului 
economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.
(3) Finanţarea Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Art. 2. (1) Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul 
protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează 
vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.

(2) Autoritatea are ca principale obiective:
a) crearea unui cadru legislativ naţional în domeniul protecţiei consumatorilor compatibil 

cu cel din Uniunea Europeană;
b) desfăşurarea activităţii de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care 

le au în calitate de consumatori;
c) desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate 

consumatorilor;
d) protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;
e) efectuarea activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a 

acestora şi a pietrelor preţioase;
f) autorizarea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu 

metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;
g) asigurarea, ca autoritate română desemnată, a aplicării Programului de atestare a 

Procesului Kimberley.

Art. 3. (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale:
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a) participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate 
cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea 
strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă 
în Uniunea Europeană;

b) asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană 
în domeniul protecţiei consumatorilor;

c) propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul 
protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, 
transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor 
financiare, precum şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii 
publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să 
nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi 
interesele lor legitime;

d) elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri 
privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a 
consumatorilor;

e) iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, 
protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor cu 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, precum 
şi cu organisme neguvernamentale;

f) participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei 
consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform 
competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

g) prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale 
interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor 
şi intereselor consumatorilor;

h) desfăşoară activităţi de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate 
consumatorilor;

i) controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare 
la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, 
prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori 
de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se 
produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, 
precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare 
şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;

j) constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, 
importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi 
servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din 
domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute 
de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii 
penale;

k) controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele 
prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

l) solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a 
licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;

m) coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale 
şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea 
consumatorilor;

n) sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii 
produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele 
neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor 
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destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea 
sau elaborarea de reglementări în domeniu;

o) efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare şi nealimentare, analize şi 
încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;

p) efectuează sau finanţează studii, teste comparative şi cercetări în domeniu cu privire la 
calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa 
publicului;

q) stabileşte relaţii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare şi 
certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări şi teste comparative;

r) desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor persoane fizice 
cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora; editează publicaţii de specialitate în 
domeniul protecţiei consumatorilor;

s) sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;
ş) sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de 

consultanţă, informare şi educare a consumatorilor;
t) susţine înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor;
ţ) informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri 

pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;
u) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit 

competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările 
persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii;

v) desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor;
w) acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii 

economici;
x) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, 

certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, 
alte servicii prestate în condiţiile legii;

y) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru 
efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, pentru activităţi de analiză, 
marcare şi expertizare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

z) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării 
politicilor în domeniul său de competenţă;

aa) urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate 
consumatorilor;

bb) asigură aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, ca autoritate 
desemnată;

cc) autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

dd) stabileşte şi aprobă mărcile de certificare, de garanţie proprie şi de trasabilitate, pe 
bază de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ee) efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

ff) efectuează operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, la 
cererea persoanelor fizice şi juridice interesate;

gg) acordă consultanţă de specialitate şi sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, 
la solicitarea operatorilor economici;

hh) instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale 
incorecte;
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ii) comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de 
directivele, regulamentele şi deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de 
responsabilitate.

(2) Autoritatea controlează respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia 
Europeană din domeniul său de competenţă.

(3) Autoritatea este punct naţional de contact pentru sistemul de schimb rapid de informaţii 
privind produsele periculoase - RAPEX între statele membre şi Comisie, în baza Directivei 
2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa 
generală a produselor - GPSD.

(4) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative pentru domeniul 
său de activitate.

(5) Taxele şi tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat.

Art. 4. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu 
alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele 
neguvernamentale.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea are acces la informaţiile 
necesare de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în 
baza unui protocol încheiat cu aceste instituţii, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în 
condiţiile legii.

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) furnizează relaţiile şi informaţiile solicitate şi eliberează 
copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în condiţiile legii.

Art. 5. (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, numiţi prin 
decizie a primului-ministru.

(2) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte sunt asimilate cu funcţia de secretar de stat 
şi, respectiv, subsecretar de Stat.

(3) Preşedintele Autorităţii are calitatea de ordonator secundar de credite.
(4) Preşedintele Autorităţii conduce activitatea acesteia şi o reprezintă în raporturile cu 

Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu 
instituţii naţionale şi internaţionale şi cu persoane juridice şi fizice române şi străine.

(5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele 
şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în 
condiţiile legii.

(6) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile şi însărcinările delegate de preşedinte prin 
ordin.

Art. 6. (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul 
acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, compartimente, precum şi 
birouri şi colective temporare, conform actelor normative în vigoare.

(2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, compartimentelor din aparatul Autorităţii, 
precum şi ale structurilor teritoriale subordonate, se stabilesc prin regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Autorităţii, care se aprobă prin ordin al preşedintelui.

(3)[1] Numărul maxim de posturi aprobat este de 621, exclusiv demnitarii, din care pentru 
aparatul central 100, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 521.

(4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care 
îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice 
alte atribuţii încredinţate de preşedinte, conform actelor normative în vigoare.

[1] Alin. (3) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 580/2013.
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(5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita temporar atribuţiile curente, acestea 
sunt îndeplinite de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat prin ordin.

(6) În structura Autorităţii funcţionează Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor 
alcoolice.

(7) Autoritatea îndrumă şi controlează activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate 
şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite 
de preşedinte.

(8) Autoritatea, prin conducerea şi direcţiile/serviciile sale, urmăreşte modul de realizare a 
atribuţiilor încredinţate structurilor teritoriale subordonate şi stabileşte toate măsurile operative 
pentru optimizarea activităţii de supraveghere şi control.

(9) Personalul din cadrul Autorităţii are atribuţii de supraveghere, inspecţie şi control, precum 
şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul 
ţării.

Art. 7. (1) Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 8 comisariate 
regionale pentru protecţia consumatorilor şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea 
Produselor „Larex” Bucureşti. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea 
şi Expertizarea Produselor „Larex” Bucureşti sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului. Entităţile 
cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor sunt organizate ca structuri 
teritoriale subordonate, cu competenţe limitate teritorial, şi sunt conduse de comisari-şefi.

(3) Comisarii-şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această 
calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv.

(4) Funcţiile publice de conducere de comisari-şefi sunt asimilate din punct de vedere 
salarial cu funcţia publică de conducere de director.

(5) Comisariatele regionale au în structură comisariate judeţene pentru protecţia 
consumatorilor, instituţii publice fără personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari-şefi 
adjuncţi, asimilaţi din punct de vedere salarial cu funcţia de conducere de şef serviciu sau şef 
birou, după caz.

(6) Structura organizatorică detaliată a Autorităţii, a comisariatelor regionale, normativele 
de personal, criteriile de constituire a compartimentelor/birourilor, statele de funcţii, precum şi 
atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, conform actelor normative 
în vigoare.

Art. 8. (1) Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere şi control, având 
calitatea de funcţionar public, numit în funcţii publice specifi ce, care poate lua măsuri de 
sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a constatării încălcării legislaţiei de 
protecţie a consumatorilor şi a măsurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a 
contravenţiei.

(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorităţii are dreptul să 
aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile prevăzute de lege şi este 
învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, 
precum şi a obligaţiilor de serviciu.

(3) Personalul Autorităţii beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau 
amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de 
decizie sau de control.

(4) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii, comisarii din cadrul structurilor teritoriale subordonate 
pot exercita atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
în domeniul de activitate, pe întregul teritoriu al ţării.

Art. 9. (1) Personalul Autorităţii împuternicit să efectueze controale şi verifi cări este obligat 
să păstreze secretul profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale 
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de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform actelor normative în 
vigoare.

(2) Procedura de control şi procedura de rezolvare a reclamaţiilor consumatorilor se stabilesc 
prin ordin al preşedintelui.

Art. 10. Contravaloarea mărfurilor şi a eşantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de control 
efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, precum şi a cheltuielilor ocazionate de încercarea 
şi verifi carea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu 
se constată vinovăţia operatorului economic. În caz contrar, cheltuielile se suportă de operatorul 
economic.

Art. 11. În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate benefi cia de 
consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi 
perfecţionare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor 
surse atrase din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

Art. 12.[1] (1) Autoritatea are în dotare 103 autoturisme operative pentru supraveghere, 
control şi investigaţii, cu un consum lunar normat de 360 litri de carburant/autoturism, dintre 
care 97 de autoturisme pentru structurile subordonate.

(2) Autoritatea poate avea în dotare o autospecială blindată pentru transportul de valori, 
cu un consum lunar normat de 360 litri de carburant, pentru Direcţia metale preţioase, pietre 
preţioase şi Proces Kimberley.

Art. 13. (1) Personalul structurilor subordonate Autorităţii se preia/se transferă, în limita 
posturilor aprobate, de către comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor.

(2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor nou-înfiinţate preiau de la 
comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor desfiinţate, pe bază de protocol de 
predare-preluare, clădirile, spaţiile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri aflate 
în patrimoniu, necesare desfăşurării activităţii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente 
la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 14. (1)[2] Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, 
în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) se face în termenele 
şi cu procedurile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal.

Art. 15. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009[3] privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modifi cările şi completările ulterioare, 
litera C, punctul 1 se modifi că şi va avea următorul cuprins: „1. Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor - 668 de posturi, exclusiv demnitarii. ”

Art. 17. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 
publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 612 din 30 august 2010, se abrogă.

[1] Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 878/2014.
[2] Alin. (1) al art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 912/2012.
[3] H.G. nr. 1634/2009 a fost abrogată prin art. 18 din H.G. nr. 47/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. Cu privire la numărul total de posturi 
din cadrul ANPC, a se vedea anexa nr. 1 la H.G. nr. 700/2012.
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Anexa nr. 1[1]

Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Număr total de posturi: 100, exclusiv demnitarii

Structura organizatorică
a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Anexa nr. 2

Entităţi cu personalitate juridică, ce funcţionează 
în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:
1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi), care 

grupează judeţele Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău şi Vaslui, cu sediul în municipiul 
Iaşi

2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş), care 
grupează judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara, cu sediul în municipiul Timişoara

3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj), care 
grupează judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj, cu sediul în 
municipiul Cluj

4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov), care 
grupează judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi Alba, cu sediul în municipiul 
Braşov

5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi), care 
grupează judeţele Constanţa, Buzău, Tulcea, Brăila, Galaţi şi Vrancea, cu sediul în municipiul 
Galaţi.

6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti), 
care grupează judeţele Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman, 
cu sediul în municipiul Ploieşti

[1] Anexa nr. 1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 878/2014.
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7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov, care 
grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu sediul în municipiul Bucureşti

8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia 
(Craiova), care grupează judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi, cu sediul în municipiul 
Craiova

II. Instituţii finanţate din venituri proprii:
1. Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor „Larex” Bucureşti.

Anexa 2



18. Ordinul nr. 72/2010 
al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor

publicat în
M. Of. nr. 164 din 15 martie 2010

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 473/2012 pentru modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor[1] (M. Of. nr. 823 din 
7 decembrie 2012);

Ordinul nr. 163/2014 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor (M. Of. nr. 338 din 8 
mai 2014), abrogat prin Ordinul nr. 223/2014 (M. Of. nr. 421 din 6 iunie 2014);

Ordinul nr. 594/2014 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor[2] (M. Of. nr. 937 din 
22 decembrie 2014);

Ordinul nr. 123/2015 pentru modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor[3] (M. Of. nr. 238 din 
8 aprilie 2015).

Având în vedere:
- Referatul nr. 1/229 din 2 martie 2010 întocmit de Direcţia generală supraveghere piaţă,
- art. 1 alin. (1), art. 8 şi art. 66 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 

consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul 

ordin.

Art. 1. (1)[4] Pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le da acestora posibilitatea 
să afle informaţii referitoare la modul în care pot face sesizări ori reclamaţii cu privire la produsele 
şi/sau serviciile ce le sunt puse la dispoziţie, operatorii economici au obligaţia să afişeze numărul 
de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORILOR – 0219551, adresa şi numerele de 
telefon/fax ale comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor în a căror rază teritorială 
se află operatorul economic, precum şi adresa site-ului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor: http://www.anpc.gov.ro/.

(2)[5] Adresele, numerele de telefon/fax şi adresele de e-mail ale comisariatelor regionale 
pentru protecţia consumatorilor şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor sunt 
prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

[1] Potrivit art. II din Ordinul nr. 473/2012, prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

[2] Potrivit art. III din Ordinul nr. 594/2014, prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

[3] Potrivit art. II din Ordinul nr. 123/2015, prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

[4] Alin. (1) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 594/2014.
[5] Alin. (2) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 473/2012.
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(3) Afişarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată prin grija operatorului economic, 
conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi 
se face în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul 
de funcţionare, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a 
serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.

Art. 2. Toţi operatorii economici care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi 
on-line şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la serviciile turistice, de comercializare de 
pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce (comerţ electronic), sunt 
obligaţi să prezinte pe prima pagină a site-ului (home page) un link vizibil către adresa ofi cială 
de web a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (www.anpc.gov.ro), denumit 
PROTECŢIA CONSUMATORILOR – A.N.P.C.

Art. 3. Indicarea unor numere telefonice, cu sau fără taxă, pentru apelarea de către 
consumatori a unor servicii de consiliere a consumatorilor oferite de către operatorii economici 
sau de alte autorităţi publice nu exclude informarea prevăzută de prezentul ordin.

Art. 4. Reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
vor urmări ca informaţiile oferite consumatorilor în baza altor dispoziţii similare prezentului ordin 
să fi e corectate, actualizate şi, după caz, completate în termen de 45 de zile de la publicarea 
prezentului ordin în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

Art. 5. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 433/2009 privind unele măsuri de informare a 
consumatorilor, publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009.

Anexa nr. 1[1]

Comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor 
şi Comisariate judeţene pentru protecţia consumatorilor

1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi)
Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554
Tel.: 0232/278.233
Fax: 0232/278.234
E-mail: reclamatii.iasi@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi
Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554
Tel.: 0232/278.233
Fax: 0232/278.234
E-mail: reclamatii.iasi@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani
Adresa: Botoşani, str. Arhimandrit Marchian nr. 10, bloc Turn parter, ap. 1-2, cod 710224
Tel.: 0231/512.959
Tel./Fax: 0231/512.958
E-mail: reclamatii.botosani@opc.ro

[1] Anexa nr. 1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 473/2012.

Art. 2-6
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Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ
Adresa: Piatra-Neamţ, str. Alecu Russo nr. 12 bis, cod 610128
Tel: 0233/217.090
Fax: 0233/219.810
E-mail: reclamatii.neamt@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava
Adresa: Suceava, bd. G. Enescu nr. 2, bl. 7, parter, cod 720196
Tel.: 0230/530.876
Fax: 0230/523.111
E-mail: reclamatii.suceava@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău
Adresa: Bacău, str. Erou Nechita nr. 2, cod 600011
Tel.: 0234/511.273
Fax: 0234/511.273
E-mail: reclamatii.bacau@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vaslui
Adresa: Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 304, parter, cod 730187
Tel.: 0235/361.450
Fax: 0235/361.450
E-mail: reclamatii.vaslui@opc.ro

2.[1] Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş)
Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085
Tel.: 0356/422.001
Fax: 0356/422.003
E-mail: reclamatii.timis@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş
Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085
Tel.: 0256/422.790
Fax: 0256/443.287
E-mail: reclamatii.timis@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Arad
Adresa: Arad, Str. Revoluţiei nr. 50, cod 310009
Tel.: 0257/257.049
Fax: 0257/257.047
E-mail: reclamatii.arad@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin
Adresa: Reşiţa, Aleea Pinilor, bl. 1, sc. B, P, cod 320119
Tel.: 0255/213.083
Fax: 0255/211.040
E-mail: reclamatii. caras-severin@opc.ro

[1] Pct. 2 al anexei nr. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 123/2015.
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Comisariatul Judeţean pentru P rotecţia Consumator ilor Hunedoara
Adr esa: Deva, str. Mihai Viteazu nr . 3
Tel.: 0254/214.971
Fax: 0254/215.936
E-mail: reclamatii.huned oara@opc.ro

3. Comisariatul Regional pentru Protecţ ia Consumatorilor R egiunea Nord-Vest  (Cluj)
Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117
Tel.: 0264/431.367
Fax: 0264/431.3 68
E-mail: reclamatii.cluj@opc.ro

Comisariatul Ju deţean pentru Prote cţia Consumatorilo r Cluj
Adresa: Cluj-Napoca, str . Năvodari nr. 2, cod 400117
Tel.: 0264/431.367
Fax: 0264/431.368
E-mail : reclamatii.cluj@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protec ţia Consumatorilor  Bihor
Adresa: Orad ea, Str. Sucevei nr. 4 A, cod 410078
Tel .: 0259/431.817
Fax: 0259/431.817
E-mail: reclamatii.bihor@opc.ro

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia  Consumatorilor Bist riţa-Năsăud
Adresa : Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1, cod 420080
Tel.: 0263/211.681
Fax: 0263/215.898
E-mail: reclamatii.bistrita-nasaud@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Maramureş
Adresa: Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 4B, cod 430093
Tel.: 0262/218.887 Fax: 0262/218.644
E-mail: reclamatii.maramures@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare
Adresa: Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr. 3, cod 440011
Tel.: 0261/768.733
Fax: 0261/736.240
E-mail: reclamatii.satumare@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj
Adresa: Zalău, Piaţa Unirii nr. 20, cod 450059
Tel.: 0260/612.832
Fax: 0260/612.832
E-mail: reclamatii.salaj@opc.ro

4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov)
Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085
Tel.: 0268/413.951
Fax: 0268/418.389
E-mail: reclamatii.brasov@opc.ro
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Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov
Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085
Tel.: 0268/413.951
Fax: 0268/418.389
E-mail: reclamatii.brasov@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna
Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Gabor Aron nr. 1, cod 520003
Tel.: 0267/312.297
Fax: 0267/318.752
E-mail: reclamatii.covasna@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita
Adresa: Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, cod 530140
Tel.: 0266/311.702
Fax: 0266/312.532
E-mail: reclamatii.harghita@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mureş
Adresa: Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 7, cod 540472
Tel.: 0265/254.625
Fax: 0265/255.153
E-mail: reclamatii.mures@opc ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu
Adresa: Sibiu, Str. Dorului nr. 21, cod 550352
Tel.: 0269/234.458
Fax: 0269/232.772
E-mail: reclamatii.sibiu@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba
Adresa: Alba Iulia, bd. Octavian Goga nr. 9, cod 510150
Tel.: 0258/811.946
Fax: 0258/811.946
E-mail: reclamatii.alba@opc.ro

5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi)
Adresa: Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 45 bis, sc. II, et. III, bl. Cristal, cod 800216
Tel.: 0236/413.929
Fax: 0236/460.355
E-mail: reclamatii.galati@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa
Adresa: Constanţa, Str. Poporului nr. 121 bis, cod 900205
Tel.: 0241/550.550
Fax: 0241/631.528
E-mail: reclamatii.constanta@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău
Adresa: Buzău, str. Cartier Bazar, bl. 4C, P, cod 120036
Tel.: 0238/720.908
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Fax: 0238/720.908
E-mail: reclamatii.buzau@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Tulcea
Adresa: Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, cod 820048
Tel.: 0240/515.658
Fax: 0240/511.216
E-mail: reclamatii.tulcea@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila
Adresa: Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 121, cod 810204
Tel.: 0239/614.846
Fax: 0239/615.641
E-mail: reclamatii.braila@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi
Adresa: Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 45 bis, sc. II, et. III, bl. Cristal, cod 800216
Tel.: 0236/413.929
Fax: 0236/460.355
E-mail: reclamatii.galati@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea
Adresa: Focşani, str. Lupeni nr. 6, cod 620151
Tel.: 0237/217.000
Fax: 0237/217.000
E-mail: reclamatii.vrancea@opc. ro

6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia 
(Ploieşti)

Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
Tel.: 0244/576.436
Fax: 0244/576.643
E-mail: reclamatii.prahova@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova
Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
Tel.: 0244/576.436
Fax: 0244/576.643
E-mail: reclamatii.prahova@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Adresa: Târgovişte, str. Udrişte Năsturel nr. 1, cod 130132
Tel.: 0245/215.940
Fax: 0245/620.867
E-mail: reclamatii.dambovita@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş
Adresa: Piteşti, Str. Zorilor nr. 22, cod 110046
Tel.: 0248/222.960
Fax: 0248/218.522
E-mail: reclamatii.arges@opc.ro
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Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ialomiţa
Adresa: Slobozia, Aleea Parcului nr. 5, bl. B27, cod 920006
Tel.: 0243/231.067
Fax: 0243/231.410
E-mail: reclamatii.ialomita@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi
Adresa: Călăraşi, Str. Griviţei nr. 91, cod 910069
Tel.: 0242/317.897
Fax: 0242/312.499
E-mail: reclamatii.calarasi@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Giurgiu
Adresa: Giurgiu, aleea Prof. Savin Popescu, bl. MUV3, anexa D, cod 080088
Tel.: 0246/216.402
Fax: 0246/216,402
E-mail: reclamatii.giurgiu@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Teleorman
Adresa: Alexandria, sos. Turnu Măgurele nr. 12, cod 140003
Tel.: 0247/312.643
Fax: 0247/315.618
E-mail: reclamatii.teleorman@opc.ro

7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660
Fax: 021/310.63.80
E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660
Fax: 021/310.63.80
E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov 
Adresa: Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 21, et. III, sectorul 1, cod 010044
Tel.: 021/315.03.55
Fax: 021/315.03.28
E-mail: reclamatii.ilfov@opc.ro

8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia 
(Craiova)

Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541
Tel.: 0251/510.400
Fax: 0251/510.666
E-mail: reclamatii.dolj@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj
Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541
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Tel.: 0251/510.400
Fax: 0251/510.666
E-mail: reclamatii.dolj@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt
Adresa: Slatina, str. Sevastopol nr. 2, cod 230079
Tel.: 0249/415.531
Fax: 0249/424.182
E-mail: reclamatii.olt@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea
Adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Splaiul Independenţei nr. 7, bl. 8, sc. A, ap. 3, cod 240167
Tel.: 0250/747.120
Fax: 0250/743.906
E-mail: reclamatii.valcea@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj
Adresa: Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 2, Prefectura Gorj, parter
Tel.: 0253/212.521
Fax: 0253/217.776
E-mail: reclamatii.gorj@opc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mehedinţi
Adresa: Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 78-80, cod 220133
Tel.: 0252/315.276
Fax: 0252/315.837
E-mail: reclamatii.mehedinti@opc.ro
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Anexa nr. 2.1[1]

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

[1] Potrivit art. I pct. 2 din Ordinul nr. 594/2014, anexa nr. 2 din Ordinul nr. 72/2010 se modifică 
şi se înlocuieşte cu anexele nr. 2.1-2.42.

Anexa 2.1
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Anexa nr. 2.2

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.2
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Anexa nr. 2.3

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.3
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Anexa nr. 2.4

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.4
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Anexa nr. 2.5

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în  format  electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită

Anexa 2.5
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Anexa nr. 2.6

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format e lectroni c de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.6
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Anexa nr. 2.7[1]

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

[1] Anexa nr. 2.7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 123/2015.

Anexa 2.7
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Anexa nr. 2.8

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

si te-ul of icial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.8
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Anexa nr. 2.9

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul ofi cial al  Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.9
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Anexa nr. 2.10

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al A utorităţ ii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.10
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Anexa nr. 2.11

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţi i Naţion ale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.11
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Anexa nr. 2.12

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţiona le pentr u Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.12
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Anexa nr. 2.13

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru  Protecţ ia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.13
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Anexa nr. 2.14

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţi a Consum atorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.14
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Anexa nr. 2.15

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consuma torilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.15
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Anexa nr. 2.16

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  Placheta  este gratuită.

Anexa 2.16
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Anexa nr. 2.17

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta  este gra tuită.

Anexa 2.17
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Anexa nr. 2.18

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este grat uită.

Anexa 2.18
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 Anexa nr. 2.19

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.19
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A nexa nr. 2.20

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.20
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Anexa nr. 2 .21

I MAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.21
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Anexa nr. 2.22

IMA GINE
Dim ensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.22
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Anexa nr. 2.23

IMAGINE
Dim ensiune  minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.23
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Anexa nr. 2.24

IMAGINE
Dimensiune  minimă: 1 6 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.24
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Anexa nr. 2.25

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 c m x 16 c m. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.25
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Anexa nr. 2.26

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm . Modelu l poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.26
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Anexa nr. 2.27

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul  poate f i descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.27
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Anexa nr. 2.28

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate f i descăr cat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.28
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Anexa nr. 2.29

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descăr cat în f ormat electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.29
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Anexa nr. 2.30

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în form at elect ronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.30
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Anexa nr. 2.31

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electr onic de  pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.31
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Anexa nr. 2.32

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de p e 

site-u l oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.32
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Anexa nr. 2.33

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-u l oficia l al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.33



I. Acte normative cu caracter general • 226

Anexa nr. 2.34

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial  al Auto rităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.34
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Anexa nr. 2.35

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autor ităţii N aţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.35
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Anexa nr. 2.36

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Na ţionale  pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.36
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Anexa nr. 2.37

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale p entru Pr otecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.37
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Anexa nr. 2.38

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Pro tecţia C onsumatorilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.38
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Anexa nr. 2.39

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Co nsumator ilor. Placheta este gratuită.

Anexa 2.39
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Anexa nr. 2.40

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatori lor. Pla cheta este gratuită.

Anexa 2.40
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Anexa nr. 2.41

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Plac heta est e gratuită.

Anexa 2.41
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Anexa nr. 2.42

IMAGINE
Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm. Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe 

site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este  gratuit ă.

Anexa 2.42
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1. O.U.G. nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei 

şi comercializării alimentelor

republicată în
M. Of. nr. 168 din 5 martie 2008

cu modificările şi completările aduse prin:
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 757 

din 12 noiembrie 2012);
Legea nr. 33/2015 pentru modifi carea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte 

ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării 
alimentelor (M. Of. nr. 170 din 11 martie 2015).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă  stabileşte cadrul juridic unitar referitor la producerea, 
ambalarea, depozitarea, transportul şi comercializarea alimentelor, responsabilităţile producătorilor 
şi comercianţilor de alimente, organizarea controlului oficial al alimentelor şi sancţiunile în 
vederea protejării calităţii alimentelor.

(2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urg enţă protejează consumatorii de 
practici incorecte în fabricarea, depozitarea şi comercializarea alimentelor şi asigură condiţii 
pentru informarea lor corectă şi completă, în conformitate cu reglementările legale privind 
protecţia consumatorilor.

Art. 2. Reglementările prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică alimentelor  produse în 
gospodării individuale pentru consumul propriu şi nici produselor alimentare care sunt în tranzit 
sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu reprezintă un 
pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Art. 3. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii folosiţi se defi nesc după cum 
urmează:

a)  alimente – produse în stare naturală sau prelucrate, destinate consumului uman, inclusiv 
apa mineral ă şi guma de mestecat, din care se exclud tutunul, produsele medicinale şi substanţele 
narcotice sau psihotrope;

b) alimente de origine animală – alimente constând în sau conţinând aproape în exclusivitate 
produse de origine an imală;

c) alimente de origine vegetală – alimente constând în sau conţinând aproape în exclusivitate 
produse de origine vegetală;

d ) alimente cu destinaţie nutriţională specială – alimente care datorită compoziţiei lor 
speciale sau procesului de prelucrare sunt în  mod clar distincte de alimentele destinate 
consumului normal, au o compoziţie corespunzătoare cu scopurile nutriţionale pretinse şi sunt 
comercializate într-o formă care indică acest obiectiv. Aceste alimente trebuie să îndeplinească 
cerinţele nutriţionale speciale ale anumitor categorii de persoane ale căror procese digestive 
sau metabolice sunt perturbate ori ale anumitor categorii de persoane care se află în condiţii 
fiziologice speciale şi care din această cauză pot să obţină un beneficiu special ca urmare a 
consumului controlat de anumite substanţe din alimente sau pentru sugari ori copii mici 
sănătoşi;
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e) alimente provenite din organisme modificate genetic şi/sau organisme modificate 
genetic – alimente care conţin o combinaţie nouă de material genetic obţinut prin tehnici de 
biote hnologie şi/sau organisme (orice entitate biologică capabilă să se reproducă sau să 
transfere material genetic) în care materialul genetic a fost modificat printr-un proces care nu 
are loc în mod natural prin împerechere şi/sau recombinare naturală;

f) ingrediente – orice substanţă, inclusiv aditivii, folosită în producerea sau la prepararea 
alimentelor şi prezentă în produsul finit ca atare sau într-o formă modificată;

g) aditivi alimentari – orice su bstanţă care în mod normal nu este consumată ca aliment în 
sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având sau neavând o valoare 
nutritivă, care, adăugată intenţi onat în produsele alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul 
procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament, ambalare, transport sau depozitare 
a unor asemenea produse alimentare, devine sau poate deveni ea însăşi ori prin derivaţii săi, 
direct sau indirect, o componentă a acestor produse alimentare;

h) contaminanţi alimentari – orice substanţă adăugată neintenţionat în alimente, prezentă 
în acestea ca rezultat al producţiei (inclusiv activităţile privind creşterea plantelor şi animalelor 
şi medicina veterinară), al fabricaţiei, prelucrării, prepa rării, tratamentelor, împachetării, 
ambalării, transportului sau manipulării acestora sau ca rezultat al contaminării mediului 
înconjurător. Materiile străine, cum ar fi fragmentele de insecte, părul de animale, nu sunt 
incluse în această definiţie;

i) nutrienţi şi/sau suplimente alimentare – substanţe nutritive, respectiv protide, lipide, 
glucide, vitamine, macro- şi microelemente minerale şi/sau preparate prelucrate sub formă de 
tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide care au în compoziţia lor macro- şi micronutrienţi 
şi/sa u alte substanţe comestibile, care sunt consumate în cantităţi definite, în mod suplimentar 
faţă de aportul alimentar obişnuit;

j) materiale în contact cu alimentele – materialele şi articolele care în formă finită vin în 
contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimentele şi sunt destinate acestui scop;

k) etichetarea – orice cuvinte, mărci comerciale, mărci de fabrică, ilustrate sau simboluri 
referitoare la aliment şi poziţion ate pe orice ambalaj, document de însoţire, notă, etichetă, 
banderolă sau colerată, care însoţesc sau se referă la alimentul respectiv;

l) aliment preambalat – orice articol unic prezentat ca atare co nsumatorului final sau 
operatorilor economici care prepară şi furnizează hrană pentru populaţie, constituit dintr-un 
aliment şi ambalajul în care acesta a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, ambalaj 
care acoperă produsul în întregime sau numai parţial, astfel încât  conţinutul acestuia să nu 
poată fi deteriorat fără deschiderea sau modificarea ambalajului;

m) comercializarea alimentelor – orice operaţiune de vânzare-cumpărare, import-export, 
al cărei scop este de a oferi alimente unei terţe părţi, cu excepţia celor destinate unor cercetări 
ştiinţifice şi expertize de laborator;

n) igienă alimentară – toate măsurile necesare pentru a se asigura protecţia, stabilitatea şi 
salubritatea alimentelor, pornindu-se de ia cultivare  sau creştere, producţie ori fabricaţie până 
la consumul final;

o) material de ambalare – orice tip de recipient sau orice material de învelire şi acoperire, 
care protejează alimentul de contaminare şi de modificarea calităţii;

p) reziduur i pesticide – orice substanţă, inclusiv derivaţii şi metaboliţii săi, care în mod 
natural nu se găseşte în alimente, dar care poate fi regăsită ca urmare a încorporării ei în mod 
conştient sau accidental şi care prin depăşir ea limitelor maxime admise poate constitui factor 
de risc pentru sănătate, şi/sau reziduurile pesticidelor şi ale metabolitelor acestora şi produsele 
de descompunere sau de  reacţie prezente în/pe alimentele specifice;

q) calitatea alimentului – totalitatea proprietăţilor întrunite de aliment care îl fac compatibil 
cu reglementările specifice;

r) data limită de consum – data stabilită de producător pentru produsele care, din punct 
de vedere microbiologic, au un grad ridicat de perisabilitate şi sunt susceptibile ca, după un 

Art. 3



II. Produse alimentare • 238

timp scurt, să prezinte un pericol imediat pentru sănătatea consumatorului şi va fi precedată 
de menţiunea „Expiră la data d e...”, indicându-se în ordine ziua, luna şi anul, în formă neco-
dificată;

s) data durabilităţii minimale – data stabilită de producăto r până la care un aliment îşi 
păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare şi va fi precedată 
de menţiunea „Ase consuma, de preferinţă, înainte de...”, dacă în dată este inclusă şi ziua, 
sau „A se consuma, de preferinţă, până la sfârşitul...”, dacă se indică luna şi anul sau numai 
anul;

t) auxiliari (adjuvanţi) tehnologici – orice substanţă care nu este consumată ca ingred ient 
alimentar în sine, utilizată intenţionat în procesarea materiilor prime, alimentelor sau 
ingredientelor lor, pentru îndeplinirea unui anumit scop tehnologic în cursul tratării sau 
procesării şi care poate duce la prezenţa neintenţionată, dar de neevitat din punct de vedere 
tehnic, a reziduurilor de substanţă sau a derivatelor acesteia în produsul finit, cu menţiunea 
că aceste reziduuri nu prezintă vreun risc pentru sănăta te şi nu au vreun efect tehnologic 
asupra produsului finit;

u) alimente contrafăcute – alimente a căror calitate, menţionată în declaraţia de conformitate, 
în standardul sau specificaţia tehnică de produs şi pe etichetă, a fost modificată, intenţionat 
sau neintenţionat, într-un mod care ar putea constitui un risc pentru sănătatea consumatorilor, 
care le-ar putea leza interesele sau i-ar informa greşit;

v) alimente şi ingrediente alimentare inedite – alimente şi ingrediente alimentare care nu 
au mai fost utilizate până în prezent în consumul uman.

Capitolul II. Condiţii generale

Secţiunea 1. Unităţile  producătoare de alimente

Art. 4. (1) Unităţile în care se produc alimente, ingrediente, aditivi alimentari şi auxiliari 
tehnologici se amplasează numai în acele spaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite prin 
reglementările legale în vigoare.

(2) Alimentele, ingredientele, aditivii alimentari şi auxiliarii tehnologici se produc în unităţi 
care îndeplinesc condiţ iile de funcţionare stabilite prin reglementările legale în vigoare.

Secţiunea a 2-a. Condiţii de fabricare

Art. 5. La fabricarea alimentelor se utilizează numai aditivi şi materiale de ambalare sau 
orice alte materiale care vin în contact cu ali mentele, avizate de Ministerul Sănătăţii Publice 
împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform reglementărilor legale în 
vigoare.

Art. 6. Fabricarea, depozitarea şi transportul alimentelor se fac cu respec tarea normelor 
tehnologice, igienico-sanitare şi sanitare veterinare, care să asigure îndeplinirea cerinţelor de 
sănătate publică, de igienă alimentară şi de calitate a alimentelor.

Secţiunea a 3-a. Condiţii privind personalul

Art. 7. Fabricarea,  depozitarea, transportul şi comercializarea alimentelor se fac numai de 
către persoanele care îndeplinesc condiţiile de sănătate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii 
publice şi care, pentru operaţiunile pe care le execută, întrunesc calificarea necesară şi deţin 
cunoştinţe suficiente în domeni ul sănătăţii publice, al igienei alimentelor sau igienei muncii, 
atestate conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 4-7
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Secţiunea a 4-a. Condiţii privind compoziţia şi calitatea alimentelor

Art. 8. (1) Alimentele trebuie să aibă o compoziţie care să asigure atât calitatea acestora, 
cât şi sănătatea consumatorilor şi să  îndeplinească condiţiile de igienă prevăzute de normele 
legale în vigoare.

(2) Reglementările privind nivelul de admisibilitate a aditivilor alimentari şi a auxiliarilor 
tehnologici din compoziţia alimentelor, precum şi igiena alimentelor se stabilesc de Ministerul 
Sănătăţii Publice, de comun acord cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Secţiunea a 5-a. Condiţii privind utilizarea aditivilor alimentari

Art. 9. La fabricarea sau la manipularea alimentelor destinate comercializării sunt inter-
zise:

a) utilizarea aditivilor care  nu au fost autorizaţi, fie singuri, fie în combinaţie cu alte substanţe;
b) utilizarea proceselor tehnologice în vederea obţinerii de aditivi neautorizaţi în produsele 

alimentare;
c) utilizarea peste limitele maxime admise  a aditivilor autorizaţi.

Art. 10. Se interzice comercializarea alimentelor dacă acestea au fost fabricate sau 
manipulate cu încălcarea prevederilor art. 9 ori dacă nu sunt compatibile cu alte reglementări 
legale în vigoare.

Art. 11. Se interzice comercializarea aditivilor sau a schimbătorilor de ioni a căror utilizare 
este interzisă la fabricarea sau la manip ularea alimentelor.

Art. 12. Fac excepţie de la prevederile art. 9:
a) aditivii care au fo st îndepărtaţi din alimente complet sau care se regăsesc în produsul 

ce urmează să fie vândut în cantităţi  reziduale, tehnic inevitabile şi tehnologic inactive, care 
nu pun în pericol sănătatea sau nu modifică propriet ăţile organoleptice ale produsului;

b) apa distilată sau demineralizată, aer ul, azotul ori dioxidul de carbon, pentru situaţiile în 
care acestea nu sunt utilizate ca presurizanţi, sau hidrogenul, dacă se foloseşte la hidrogenarea 
grăsimilor sau la fabricarea alcoolilor.

Art. 13. În  vederea protejării intereselor consumatorilor şi ţinându-se seama de cerinţele 
tehnologice, nutriţionale şi dietetice ale alimentelor, Ministerul Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale 
şi Ministerul Sănătăţi i Publice sunt abilitate să emită reglementări sau instrucţiuni comune 
referitoare la:

a) aprobarea utilizării aditivilor în general sau numai pentru anumite alimente ori pentru 
anumite scopuri;

b) specificarea aditivilor admişi şi a limitelor maxime pentru aditivi şi produşii lor de reacţie 
conţ inuţi în alimente, precum şi a condiţiilor de puritate pentru aditivi şi schimbătorii de ioni;

c) fabricarea, manipularea şi comercializarea aditivilor şi a schimbătorilor de ioni;
d) interzicerea sau restricţionarea utilizării anumitor aditivi şi schi mbători de ioni la fabricarea 

alimentelor;
e) reactualizarea aditivilor admişi, în funcţie de condiţiile de folosire şi de informaţiile ştiin-

ţifice.

Secţiunea a 6-a. Condiţii privind contaminanţii în general, 
radiaţiile sau utilizarea materialelor radioactive

Art. 14. (1) Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministeru l Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt 
abilitate să adopte reglementări comune privind prezenţa contaminanţ ilor în alimente.
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(2) Reglementările trebuie să se bazeze pe principiul conform căruia alimentul care conţine 
un contaminant într-o cantitate neacceptată din punct de vedere al sănătăţii publice, respectiv 
la  un nivel de toxicitate care depăşeşte limitele maxime admise, să nu fie fabricat şi distr ibuit 
în vederea comercializării.

Art. 15. (1) Tratamentul alimentelor cu radiaţii ionizante se face numai:
a) în unit ăţi de iradiere autorizate din punct de vedere al securităţii nucleare de către Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi din punct de vedere sanitar, de către Ministerul 
Sănătăţii Publice;

b) cu asigurarea mijloacelor de  protecţie şi de securitate a sănătăţii consumatorilor, după 
avizarea produsului de Ministerul Sănătăţii Publice.

(2) Iradierea alimentelor poate fi autorizată doar în cazul în care:
a) e ste justificată şi necesară din punct de vedere tehnologic;
b) nu prezintă riscuri pentru sănătate şi este realizată în condiţiile prevăzute de reglementările 

legale în vigoare;
c) este în beneficiul consumatorului;
d) nu este utilizată ca înlocuitor al practicilor de igienă şi sănătate sau al bunelor practici 

de fabricaţie ori de cultivare.
(3) Iradierea alimentelor poate fi utilizată numai în următoarele  scopuri:
a) pentru reducerea riscului bolilor provocate de organismele patogene din alimente, prin 

distrugerea acestora;
b) reducerea procesului de alterare a alimentelor prin distrugerea organismelor dăunătoare 

şi stoparea proceselor  de deteriorare;
c) reducerea pierderilor alimentare prin maturarea, germinarea sau încolţirea prematură;
d) îndepărtarea din alimente a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor din plante.
(4) În momentul supunerii la irad iere alimentele trebuie să fie într-o formă corespunzătoare 

de salubr itate. Utilizarea tratamentului cu radiaţii ionizante ca substituent al practicilor de igienă 
sau sănătate ori al bunei practici d e producţie sau de cultivare agricolă e ste interzisă.

(5) Materialele utilizate la ambalarea alimentelor ce urmează să fie iradiate trebuie să 
corespundă acestui scop şi să fie avizate de Ministerul Sănătăţii Publice.

(6) Tratarea prin iradiere nu poate f i utilizată în combinaţie cu alte metode chimice de tratare 
folosite în acelaşi scop.

(7) Iradierea poate fi rea lizată numai prin sursele autorizate de Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare.

(8) Etichetarea alimentelor tratat e cu radiaţii ionizante se face prin înscrierea pe etichete 
a expresiilor „Tratat prin ioniz are” sau „Tratat cu radiaţii ionizante”.

(9) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Mini sterul Sănătăţii Publice şi Comisia 
Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare sunt abilitate să emită reglementări comune 
cu privire la tratarea cu radiaţii ionizante a produselor alimentare pentru consumul uman.

Secţiunea a 7-a. Condiţii privind reziduurile de pesticide 
şi alte produse care  se regăsesc în alimente

Art. 16. (1) Se interzice comercializarea alimentelor care conţin:
a) reziduuri ale substanţelor utilizate pentru protecţia plantelor, fertilizatori, astf el cum sunt 

definite în reglementările legale specifice, sau alte produse pentru tratarea plantelor şi solului, 
produse pentru pr otejarea depozitării ori produsele lor de degradare sau de reacţie, peste 
limitele prevăzute în reglementările legale în vigoare;

b)  reziduuri ale substanţelor utilizate pentru protecţia plantelor, astfel cum sunt definite în 
reglementările legale specifice, care nu au fost autorizate şi care sunt interzi se să fie folosite 
pentru alimente sau pentru materiile lor prime.
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(2) Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt abilitate 
să emită reglementări comune pentru:

a) stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri sau de alte substanţe în/pe alimente;
b) interzicerea comercializării alimentelor al căror conţinut în reziduuri sau în alte substanţe 

depăşeşte limita maximă admisă;
c) stabilirea măsurilor pentru dezinfectarea, decontam inarea şi dezinfestarea camerelor 

sau a echipamentelor în care ori cu care au fost fabricate, manipulate sau comercializate 
alimentele, precum şi specificarea, interzicerea sau restricţionarea utilizării de mijloace, 
echipamente ori metode, în vederea protejării intereselor consumatorilor.

Secţiunea a 8-a. Condiţii privind prezenţa în alimente 
a substanţ elor active farmacologic

Art. 17. (1) Se interzic fabricarea şi comercializarea alimentelor de origine animală, dacă 
ele conţin reziduuri de substanţe active farmacologic sau produsele lor de metabolism:

a) a căror utilizare a fost interzisă la aceste animale prin reglementări legale specifice;
b) care depăşesc limitele maxime admise de reziduuri de medicamente de uz veterinar în 

produsele de  origine animală, prevăzute de reglementările specifice legale în vigoare;
c) care nu au fo st autorizate sau înregistrate ca medicamente pentru tratamentul animalelor 

sau a căror utilizare a fost interzisă prin alte reglementări leg ale în vigoare ori care nu sunt 
autorizate pentru utilizare ca aditivi în hrana animalelor.

(2) În situaţiile în care substanţele active farmacologic sunt autorizate şi înregistrate ca 
medicamente ori sunt autorizate ca aditivi în hrana animalelor, se pot fabrica alimente de origine 
animală, care pot fi comercializate dacă sunt respectate perioadele de aşteptare stabilite în 
reglementările specifice legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii Publice sunt abilitate 
să emită ordine comune care:

a) să stabilească limitele maxime pentru substanţele farmacologic active şi produsele l or 
de reacţie, care nu pot fi depăşite în/pe alimentele comercializate;

 b) să excludă din tratamentul animalelor, în totalitate sau pentru anumite scopuri, acele 
substanţe farmacologic active care ar conduce la depăşirea conţinutului de reziduuri admis în 
alimentele de origine animală sau să stabilească perioade de aşteptare pentru aceste substanţe 
şi să interzică comercializarea alimentelor care au fost produse cu încălcarea acestor reglementări;

c) să stabilească limitele  maxime pentru reziduurile de antibiotice, substanţe medicamentoase, 
hormoni, substanţe anabolizante, ca rezultat al folosirii acestora în practica zootehnică pentru 
stimularea creşterii animalelor şi în practica sanitară veterinară pentru tratarea animalelor 
bolnave;

d) să stabilească limitele maxime pentru m etalele grele sau alte substanţe nocive care 
poluează mediul şi care provin în principal din sfera industrială şi a transportului;

e) să stabilească limitele maxime pentru toxinele care  provin din dezvoltarea mucegaiurilor 
toxigene pe materiile prime sau pe produsele finite.

Secţiunea a 9-a. Condiţii privind alimentele 
cu destinaţie nutriţională specială, suplimentele nutritive, 

alimentele fortifi cate şi cele modifi cate genetic

Art. 18. Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale 
sunt abilitate să adopte reglementări pentru specificarea condiţiilor de fabricare şi manipulare 
aplicabile alimentelor destinate unor cerinţe speciale de nutriţie, precum şi a condiţiilor privind 
comercializarea acestor produse. Reglementările se vor baza pe principiul comercializării numai 
a alimentelor destinate unor cerinţe speciale de nutriţie, care nu sunt periculoase pentru 
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sănătatea publică şi pentru care se asigură o informare corespunzătoare a consumatorilor 
privind proprietăţile şi caracteristicile acestora.

Art. 19. Se autorizează Ministerul Sănătăţii Publice să elaboreze legislaţia care reglementează 
alimentele  cu destinaţie nutriţională specifi că şi alimentele şi ingredientele alimentare inedite.

Art. 20. (1) Ministerul Sănătăţii Publice este abilitat să emită reglementări privind suplimentele 
nutritive şi fortifi carea  alimentelor.

(2) Reglementarea trebuie să stabilească reguli privind fortificarea, restaurarea cu nutrienţi 
a alimentelor, precum şi reguli p rivind fabricarea şi comercializarea suplimentelor de hrană 
care conţin nutrienţi. Această reglementare trebuie să prevadă doza zilnică recomandată de 
nutrienţi.

Art. 21. Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
împreună cu Institutul Naţional de Statistică, au obligaţia să ver ifi ce trimestrial datele privind 
nutriţia pe diferite segmente ale populaţiei, precum şi datele privind securitatea alimentară, pe 
care trebuie să se bazeze recomandările privind coşul minim de consum zilnic, respectiv 
cantitatea minimă de produse necesare, şi să informeze Guvernul asupra concluziilor.

Capitolul III. Condiţii privind producţia, 
igiena şi ambalarea alimentelor. 

Responsabilităţile producătorilor de alimente

Art. 22. Producătorii de alimente, persoane fizice sau juridice, vor comercializa numai 
alimentele care prezintă siguranţă, sunt salubre şi apte pentru consum.

Art. 23. (1) Producătorii de ali mente sunt obligaţi să respecte parametrii privind proprietăţile 
organoleptice, fi zice, chimice, microbiologice şi toxicologice ale alimentelor conform reglementărilo r 
legale în vigoare.

(2) Producătorii de alimente sunt obligaţi să organizeze şi să aplice controlul calităţii 
alimentelor, fabricate sau manipulate, în laboratoare proprii sau în laboratoare autorizate.

(3) Fabricarea şi  comercializarea alimentelor contrafăcute sunt interzise.

Art. 24. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii Publice adoptă 
prin ordin comun reglementări prin care se  stabilesc condiţiile privind igiena alimentelor şi alte 
cerinţe obligatorii privind f abricarea şi manipularea alimentelor, precum şi procedurile de 
verifi care a conformităţii cu aceste cerinţe.

Art. 25. Reglementările vor stabili prevederi pentru fabricarea şi manipularea alimentelor 
în mod igienic, iar operatorii din industria alimentară trebuie să identifi ce şi să corecteze orice 
fază critică, pentru asigurarea securităţii alime ntare. Aceste reglementări vor stabili prevederi 
pentru identifi carea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea procedurilor adecvate ale 
securităţii alimentare, prin dezvoltarea sistemului propriu de analiză a riscurilor punctelor critice 
de control.

Art. 26. (1) Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi 
cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt abilitate să adopte reglementări privind 
materialele care vin în contact cu alimentele.

(2) Reglementările trebuie să in cludă condiţii generale pentru toate materialele care vin în 
contact cu alimentele şi să indice măsuri şi proceduri specifice pentru categorii diferite de 
materiale care vin în contact cu alimentele.

(3) Materialele şi obiectele care vin în  contact cu alimentele se produc conform bunelor 
practici de fabricaţie, astfel încât, în condiţiile lor normale şi prevăzute de utilizare, să nu 
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transfere alimentelor constituenţi în cantităţi care ar putea periclita sănătatea umană sau care 
ar  putea aduce o schimbare inacceptabilă, potrivit legii, în compoziţia alimentelor sau o 
deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora.

Art. 27. Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sunt abilitate să adopte reglementări 
privind etichetarea alimentelor.

Art. 28. Etichetarea alimentelor trebuie să ofere consumatorilor informaţiile necesare, 
su fi ciente, verifi cabile şi uşor de comparat, care să permită acestora să aleagă produsul 
corespunzător exigenţelor şi posibilităţilor lor fi nanciare, să cunoască eventualele riscuri la 
care ar putea fi  supuşi, astfel încât să nu fi e induşi în er oare.

Art. 29. Informaţiile de pe etichetele alimentelor trebuie să fi e înscrise în limba română, 
indiferent de ţara producătoare, fără a se exclude prezentarea lor în alte limbi, să fi e vizibile, 
lizibile şi inscripţionate într-un mod care să nu permită ştergerea lor.

Capitolul IV. Comercializarea alimentelor

Secţiunea 1. Condiţii pentru oferirea alimentelor spre v ânzare

Art. 30. (1) Alimentele pot fi comercializate numai în spaţii special amenajate şi destinate 
acestui scop, în condiţii de igienă adecvate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul 
pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale sunt abilitate să adopte 
regle mentări specifice comune privind comercializarea alimentelor pe pieţele organizate sau 
în afara acestora.

Art. 31. Alimentele oferite spre comercializare trebuie să îndeplinească următoare le condiţii:
a) să fie fabricate conform prevederilor legale, în scopul protecţiei sănătăţii publice, protecţiei 

igienei alimentului şi protecţiei calităţii produsului;
b) să se încadreze în nivelurile maxime admise de contaminare fizică, chimică, microbiologică, 

toxicologică sau radiologică, stabilite prin reglementări speciale;
 c) să fie ambalate, etichetate şi marcate conform reglementărilor specifice, iar inscripţiona rea 

etichetelor să fie vizibilă, lizibilă si corectă.

Secţiunea a 2-a. Restricţii privind comercializarea alimentelor

Art. 32. (1) Se interzice comercializarea aliment elor care:
a) nu sunt însoţite de documente care le atestă originea, provenienţa şi securitatea;
b) sunt manipulate şi comercializate în condiţii necorespunzătoare de igienă,  care pun în 

pericol sănătatea consumatorilor;
c) afectează sănătatea consumatorilor prin vânzarea unor produse sau substanţe drept 

alimente.
(d)[1] au data-limită de consum şi/sau data durabilităţii minimale depăşite.
(2) Se interzice comercializarea drept alimente a unor produse care l e imită, nu sunt alimente 

şi care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securit atea consumatorilor, conform 
reglementărilor legale în vigoare.

Art. 33. (1) În scopul evitării daunelor asupra sănătăţii cauzate de  alimente Ministerul 
Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt abilitate să emită 
reglementări comune pentru:

[1] Lit. d) de la alin. (1) al art. 32 a fost introdusă prin art. II din Legea nr. 33/2015.
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a) interzicerea sau restricţionare a utilizării anumitor produse, substanţe, obiecte ori procese 
tehnologice;

b) specificarea utilizării anumitor procese de fabricare sau manipulare a alimentelor;
c) impunerea unor cerinţe la fabricarea, manipularea sau comercializarea anumitor alimente;
d) indicarea utilizării avertismentelor, a altor prezentări cu efect de avertizare şi precauţii 

de siguranţă pentru anumite substanţe;
e) interzicerea sau restricţionarea fabricării ori manipulării anumitor substanţe  dăunătoare 

din punct de vedere fiziologic în fabricile de procesare a alimentelor, precum şi introducerea 
lor în  astfel de fabrici.

(2) Alimentele care au fost fabricate sau manipulate cu încălcarea p revederilor alin. (1) 
lit. a) şi b) sunt interzise la vânzare.

Secţiunea a 3-a. Măsuri privi nd protecţia consumatorilor 
împotriva practicilor incorecte

Art. 34. Pentru protejarea consumatorilor împotriva practicilor incorecte şi în sc opul informării 
lor corecte Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice 
şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sunt abilitate să emită ordine 
comune care să re glementeze:

a) informarea privind natura, conţinutul, originea, fabricantul sau participantul la vânzarea 
alimentelor;

b) condiţiile privind ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea alimentelor până la 
consumatorul final;

c) condiţi ile privind fabricarea, respectiv calitatea materiilor prime şi a ingredientelor folosite 
în producerea sau la prepararea alimentelor, operaţiunile tehnologice obligatorii pentru fiecare 
categorie de alimente, compoziţia sau calitatea anumitor alimente, inclusiv a celor cu destinaţie 
specială;

d) interzicerea vânzării alimentelor su b anumite denumir i, informaţii sau prezentări care pot 
induce în eroare, precum şi interzicerea publicităţii  produselor pentru care se utilizează anumite 
prezentări grafice sau alte informaţii care pot induce în eroare;

e)  interzicerea vânzării alimentelor care conţin substanţe sau obiecte nealimentare, ambalate 
separat sau împreună cu alimentul, în acelaşi ambalaj, dacă acestea nu sunt necesare pentru 
prepararea, manipularea sau consumarea alimentului;

f) interzicerea vânzării anumitor alimente drept medicamente.

Art. 35. Pentru  protejarea intereselor consumatorilor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor sunt abilitate să emită ordine comune care să reglementeze:

a) condiţiile privind auto rizarea unităţilor care produc, prelucrează, depozitează, transportă 
şi comercializează alimente;

b) condiţiile privind avizarea alimentelor pentru a fi declarate apte pentru consumul uman;
c) condiţiile privind controlul unităţilor care produc, pre lucrează, depozitează, transportă şi 

comercializează alimente.

Secţiunea  a 4-a. Dispoziţii privind utilizarea alimen telor 
şi a produselor alimentare interzise sau periculoase

Art. 36. Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sunt abilita te să adopte reglementări 
comune privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi modalităţile de distrugere 
sau de fol osire în alte scopuri a alimentelor care prezintă un risc pentru sănătate.
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Capitolul V. Cont rolul ofi cial al alimentelor

Secţiunea 1. Organizarea controlului ofi cial al alimentelor

Art. 37. (1) Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sunt abilitate să adop te reglementări 
comune privind controlul oficial al alimentelor.

(2) Controlul oficial al alimentelor urmăreşte dacă unităţile care produc, prelucrează, 
depozitează, transportă sau comercializează alimentele, auxiliarii „adjuvanţi” tehnologici, aditivii 
alimentari, vitaminele, sărurile minerale, oligoelementele şi alţi aditivi destinaţi vânzării ca atare, 
personalul implicat, obiectele sau materialele care vin în contact cu alimentele în timpul fabricaţiei, 
manipulării sau comercializării sunt conforme cu reg lementările legale în vigoare, respectă 
tehnologiile de fabricaţie, inclusiv calitatea utilajelor de fabricaţie. Scopul principal al controlului 
oficial al alimentelor este de a asigura că alimentele destinate pieţei interne sau exportulu i 
prezintă siguranţă, sunt salubre şi apte pentru consum.

(3) Autorităţile competente controlează alimentele pe întregul lor circuit, de la producere 
până la comercializare, conform atribuţiilor şi competenţelor legale în vigoare.

Art. 38. (1) Autorităţile competente pentru executarea controlului ofi cial al alimentelor sunt:
a) autorităţile sanitare veterinare, fitosanitare şi de control tehnologic, desemnate de 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
b) autorităţile sanitare desemnate de Ministerul Sănătăţii Publice;
c) autorităţile pentru protecţia consumatorilor desemnate de Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor.
(2) Controlul alimentelor se realizează prin inspecţiile efectuate de către inspectorii de stat 

pentru controlul alimentelor stabilite la  alin. (1), care au obligaţia să păstreze secretele de 
fabricaţie sau datele pe care le cunosc despre unităţile controlate.

(3) Inspecţia cuprinde verificarea materiilor prime, ingredientelor, auxiliarilor tehnologici şi 
a altor produse utilizate pentru prepararea şi producţia alimen telor, produselor semifabricate, 
produselor finite, metodelor de conservare, condiţiilor de amplasare şi de igienă a unităţilor în 
care alime ntele sunt procesate, asigurarea apei potabile, verificarea mijloacelor de  transport, 
a echipamentelor şi mijloacelor tehnologice utilizate în procesarea alimentelor, etichetarea, 
materialele utili zate în contact cu alimentele, mijloacele, procedurile şi materialele folosite 
pentru igienizarea unităţilor şi echipamentelor şi îndepărtarea reziduurilor.

(4) În scopul verificării securităţii şi/sau a calităţii alimentelor prin analize de laborator, 
inspectorii autoriz aţi să exercite controlul pot preleva probe de alimente, materiale în contact 
cu alimentele, substanţe utilizate pentru curăţenie şi orice alte substanţe care pot afecta 
caracteristicile alimentelor. Analizele trebuie efectuate numai de laboratoarele oficiale ale 
autorităţilor competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, iar contravaloa-
rea analizelor efectuate pe probele prelevate se taxează conform actelor normative în vigoa-
re.

(5) Inspecţia cuprinde verificarea persoanelor care lucrează în unităţile care produc, 
prelucrează, depozitează, transportă sau comercializează alimente, pentru a stabili dacă ele 
îndeplinesc condiţiile de sănătate şi igien ă.

(6) Inspecţia cuprinde verificarea securităţii şi/sau a calităţii alimentelor prin analize de 
laborator.

(7) Inspecţiile trebuie efectuate regulat şi/sau atunci când se suspectează o neconformitate, 
prin utilizarea unor mijloace proporţionale cu scopul urmărit. Ca regulă generală, inspecţiile 
vor fi efectuate fără avertisment prealabil.

(8) Inspecţia poate fi suplimentată, dacă este cazul, cu interviuri cu conducerea unităţii 
inspectate şi cu persoanele care lucrează pentru această unitate, cu citirea valorilor înregis-
trate cu instrumentele de măsură instalate de unitatea respect ivă şi cu inspecţii realizate cu 
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propriile instrumente asupra măsurătorilor realizate cu instrumentele instalate de unitatea re-
spectivă.

(9) Autorităţile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, desemnate 
de Ministerul Agr iculturii şi Dezvoltării Rurale, de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia C onsumatorilor, sunt abilitate să emită ordine comune care să 
reglementeze:

a) dreptul tuturor celor care au făcut subiectul inspecţiei să ceară şi altă opinie, fără a 
exclude dreptul de a contesta modalitatea în care inspecţia a fost realizată, con form reglementărilor 
legale în vigoare;

b) procedura de prelevare şi testare a eşantioanelor, inclusiv prevederile ce reglementează 
procedura de contraexpertiză.

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi îndatoririle inspectorilor de stat 
pentru controlul alimentelor

Art. 39. (1) Inspecţiile sunt efectuate de inspectorii autorizaţi ai autorităţilor stabilite la art. 38 
alin. (1) lit. a)-c), conform competenţelor specifi ce.

(2) Inspectorii sunt autorizaţi să facă copii de pe materialele şi documentele care se află în 
posesia celor inspectaţi sau referinţe despre acestea.

(3) Inspectorii sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi să nu divulge unei terţe părţi 
secretele comerciale sau alte informaţii confidenţiale  ori particulare obţinute în timpul sau în 
legătură cu inspecţia, dacă nu li se cere să facă aceasta de către o autoritate judecătorească 
sau de către partea inspectată.

(4) Inspectorii care descoperă sau suspectează neconformarea  cu prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă sau cu alte acte normative în vigoare vor lua măsuri în conformitate cu 
prevederile acestora.

(5) Inspectorii de stat pot solicita pe timpul controlului, după caz, protecţia personală şi 
spr ijinul organelor de poliţie.

Secţiunea a 3-a. Măsuri 
dispuse de autorităţile competente

Art. 40. (1) Autoritatea desemnată pentru controlul alimentelor,  în toate cazurile în care 
constată nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale altor acte normative 
în vigoare, este împuternicită:

a) să i nterzică funcţionarea unităţilor care produc, prelucrează, depozitează, transportă sau 
comercializează alimente, precum şi folosirea unor materii prime, aditivi, adjuvanţi, materiale 
de ambalare, echipamente, ustensile, utilaje şi substanţe de decontaminare;

b) să declare alimentele ca fiind improprii consumului sau necorespunzătoare din punct de 
ved ere calitativ, să limiteze sau să interzică utilizarea şi comercializarea acestora, să le dirijeze 
pentru consum condiţionat pentru utilizarea sau comercializarea în alte scopuri şi să ordone 
distrugerea lor în c onformitate cu reglementările legale în vigoare;

c) să retragă autorizaţia de funcţionare a unităţilor producătoare şi de comercializare a 
alimentelor;

d) să sesizeze organele de cercetare penală în cazul în care faptele constatate pot constitui 
infracţiuni;

e) să interzică temporar comercializarea loturilor de alimente suspecte sub aspect 
calitativ. Deţinătorul alimentelor interzise temporar de la comercializare trebuie să a sigure 
condiţii de păstrare şi de conservare adecvate până la clarificarea situaţiei acestora.

(2) Autoritatea desemnată pentru controlul alimentelor poate aplica amenzi pentru contravenţii, 
în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare.

Art. 39-40
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Secţiunea a 4-a. Sancţiun i

Art. 41. Încălcarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv cele prevăzute în ordinele emise 
de ministerele abilitate potrivit prevederilor prezentei reglementări privind alimentele, atrage 
răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 42.[1] Abrogat.

Art. 43. Faptele care constituie contravenţii şi valoarea amenzilor aplicate se stabilesc în 
conformit ate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 44. Pe data intrării în v igoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa 
Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţi ei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999.

[1]  Art. 42 a fost abrogat prin art. 96 din Legea nr. 187/2012.

Art. 41-44



2. H.G. nr. 530/2001 
pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 
„Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum”

republicată în 
M. Of. nr. 528 din 11 iunie 2004

cu modificările şi completările aduse prin:
H.G. nr. 93/2006 pentru modifi carea alin. (3) al art. 4 din Instrucţiunile de metrologie legală IML 8-01 

„Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum”, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 530/2001 (M. Of. nr. 106 din 3 februarie 2006);

H.G. nr. 1691/2008 privind modifi carea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 530/2001 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse în funcţie de 
masă sau volum” (M. Of. nr. 888 din 29 decembrie 2008), în vigoare de la data de 11 aprilie 2009.

Art. 1. Se aprobă Instrucţiunile de metrolo gie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse 
în funcţie de masă sau volum”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 2.[1] Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 9 luni de la publicarea acesteia în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I.

Prezenta hotărâre tra nspune Directiva nr. 76/ 211/CEE priv ind apropriere a legislaţiilor statelor 
membre referitoare la ambalarea, în funcţie de masă sau volum, a anumitor produse preambalate, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L46/1976, şi Directiva 
nr. 2007/45/CE de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, 
de abrogare a directivelor nr. 75/106/CEE şi 80/232/CEE şi de modificare a Directivei nr. 76/211/
CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L247/2007.

ANEXĂ

Instrucţiuni IML8-01 de metrologie legală privind 
preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum

Capitolul I. Prevederi generale

Art. 1. Prezentele instrucţiuni se referă la cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească 
prea mbalatele ce conţin produse destinate vânzării în cantităţi nominale unitare constante, 
care sunt:

– egale cu valorile prestabilite de ambalator;
– exprimate în unităţi de masă sau de volum;
– cuprinse între 5 g şi 10 kg sau între 5 ml şi 10 l.
Persoanele fizice sau juridice care efectuează preambalarea produselor în funcţie de masă 

sau de volum ori care im portă acest tip de produse sunt răspunzătoare pentru respectarea 
prevederilor prezentelor instrucţiuni.

Art. 2. În sensul prezentelor instrucţiuni, preambalat reprezintă combinaţia dintre un produs 
şi ambalajul individual în care acesta este preambalat.

[1]   Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă prin pct. 1 al art. I din 
H.G. nr. 1691/2008.
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Un produs este preambalat atunci când este introdus într-un ambalaj de orice natură, în 
absenţa cumpărătorului, iar cantitatea de pr odus conţinută în ambalaj are o valoare prestabilită 
şi nu poate fi schimbată decât prin deschiderea sau prin modificarea perceptibilă a ambalajului.

Art. 3. Preambalatele ce fac obiectul prezentelor instrucţiuni se supun controlului metrologic, 
potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 5 şi în anexa nr. 2.

Preambalatele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi marcate cu marca 
„e”. Marca „e” trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 3 mm, să fi e plasată în acelaşi câmp vizual 
cu valoarea masei nominale sau a volumului nominal inscripţionat pe ambalaj. Prin aplicarea 
acestei mărci ambalatorul sau importatorul garantează că preambalatul îndeplineşte cerinţele 
prezentelor instrucţiuni.

Marca „e” trebuie să aibă forma indicată în desenul prezentat în anexa nr. 3 la instrucţiuni. Se 
interzice inscripţionarea pe preambalate a altor mărci sau simboluri care ar putea fi confund ate 
cu marca „e”.

Art. 4.[1] Toate preambalatele prevăzute la art. 3 trebuie să poarte, potrivit prevederilor 
anexei nr. 1, o indicaţie a masei sau volumului produsului, denumită masă nominală sau volum 
nominal, pe care acestea trebuie să o conţină.

Este interzisă tipărirea pe ambalaj a erorilor tolerate privind masa nominală şi volumul 
nominal.

Preambalatele care conţin produse lichide au marcate volumele nominale, iar cele care 
conţin alte produse au marcate mase le nominale, cu excepţia cazului în care legislaţia aplicabilă 
prevede altfel sau, în situaţia în care o  astfel de legislaţie nu există, se aplică practicile comerciale.

Pe preambalatele conţinând aerosoli trebuie indicată capacitatea nominală totală a 
recipientului. Această indicaţie nu trebuie să permită confuzia cu volumul nominal al 
conţinutului. Pentru produsele care se vând în recipiente de aerosoli  nu este necesară marcarea 
masei nominale a conţinutului.

Art. 5. Introducerea pe piaţă a preambalatelor care corespund cerinţelor şi verifi cărilor 
prevăzute prin aceste instrucţiuni nu poate fi  refuzată, interzisă sau restricţionată din motive 
care privesc:

a) inscripţiile ce trebuie să apară pe aceste preambalate în acor d cu prezentele instrucţiuni;
b) determinarea volumului sau masei lor;
c) metodele prin care au fost măsurate sau verificate.
d)[2] valorile cantităţilor nominale ale ambalajelor, cu excepţia situaţiei în care l a art. 4 alin. (4) 

şi la art. 6 se prevede altfel.

Art. 6.[3] Produsele defi nite în secţiunea a 2-a a an exei nr. 4 şi ale căror cantităţi nominal e 
sunt incluse în intervalele menţionate la secţiunea 1  a anexei nr. 4 sunt introduse pe piaţă 
numai dacă sunt preambalate în cantităţile nominale prevăzute în secţiunea 1 a anexei nr. 4.

Prevederile prezen  tului articol nu se aplică produselor preambalate destinate a se vinde în 
magazinele „duty-free” pentru consum în afara Uniunii Europene.

Art. 7.[4] Pentru produsele prevăzute la art. 6:
a) în cazul în care două sau mai multe preambalate individuale formează un multipachet, 

cantităţile nomina le prevăzute în secţiunea 1 din anexa nr. 4 se aplică pe fiecare preambalat 
individual;

[1]  Alin. (3) şi (4) ale art. 4 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 2 al 
H.G. nr. 1691/2008.

[2]  Lit. d) de la art. 5 a fost introdusă prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 1691/2008.
[3] Art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 1691/2008.
[4] Art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1691/2008.

Art. 3-7
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b) în cazul în care un preambalat este format din două sau mai multe preambalate in  dividuale, 
care nu sunt destinate vânză rii individuale, cantităţile nominale prevăzute în secţiunea 1 din 
anexa nr. 4 se aplică pe preambalat.

Capitolul II. Sancţiuni

Art. 8. Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a)[1] nere spectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei 

şi retragerea de pe piaţă a loturilor de preambalate necorespunzătoare, până la eliminarea 
neconformităţilor constatate;

b)[2] nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), cu amendă de la 2 .500 lei la 5.000 lei şi 
interzicerea comercializării loturilor de pr  eambalate necorespunzătoare;

c) nerespectarea cerinţelor cuprinse în anexa nr. 1 pct. 1 cu amendă de la 25.000.000 lei 
la 50.000.000 lei[3] şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate necorespunzătoare;

d)[4] nerespectarea   prevederilor art. 4, cu avertisment şi interzicerea comercializării loturilor 
de preambalate neconforme, până la eliminarea neconformităţii. În cazul în care neconformi tăţile 
persistă, se aplică amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

e)[5] nerespectarea cerinţelor prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1 la instrucţiuni, cu amendă 
de la 5.000 la 10.000 lei.

Art. 9.[6]   Constatarea şi sancţionarea nerespectării prevederilor prezentelor instrucţiuni se 
fac de către Biroul Român de Metrologie Legală, prin personal împuternicit să exercite controlul 
metrologic legal prin inspecţii şi testări inopinate efectuate la sediile ambalatorul ui, ale importatorului 
sau ale reprezentantului său stabilit în România.

Personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Lega  lă are drept de acces în toate 
locurile în care se preambalează, se depozitează sau se comercializează preambalatele la 
care se referă prezentele instrucţiuni.

Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea n r. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Capitolul III. Dispoziţii fi nale

Art. 10.[7] Biroul Român de Metrologie Legală va elabora proceduri de metrologie legală 
referitoare la verificările menţionate la pct. 5 din anexa nr. 1 la inst rucţiuni şi la metodologia de 
recunoaştere a procedurilor menţionate la pct. 4 din anexa nr. 1 la instrucţiuni.

Art. 11. Biroul Român de Metrologie Legală va elabora în termen de 9 luni de la data 
publicării prezentelor instrucţiuni tarifele pentru verificările efectuate de personalul său 

[1] Lit. a) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1691/2008, 
în vigoare de la 8 ianuarie 2009.

 [2]  Lit. b) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1691/2008.
[3] N.r.: sumele de la lit. c) sunt exprimate în monedă veche (ROL).
 [4] Lit. d) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1691/2008, 

în vigoare de la 8 ianuarie 2009.
[5] Lit. e) de la art. 8 a fost introdusă prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 1691/2008, în vigoare de la 8 

ianuarie 2009.
[6] Alin. (1) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din H.G. nr. 1691/2008, 

în vigoare de la 8 ianuarie 2009.
[7] Art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din H.G. nr. 1691/2008, în 

vigoare de la 8 ianuarie 2009.

Art. 8-11
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îm  puternicit la sediile ambalatorului, ale importatorului sau ale reprezentantului său stabilit în 
România.

Art. 12.[1] Procedurile şi tarifele menţionate la art. 10 şi 11 se aprobă prin ordin al ministrului 
economiei şi fi nanţelor.

Art. 13.[2] Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din  prezentele instrucţiuni.

Anexa nr. 1

Cerinţe tehnice şi metrologice. Responsabilităţi

1. Obiective

Preambalatele reglementate în instrucţiuni trebuie realizate astfel încât să satisfacă 
următoarele cerinţe:

1.1. Conţinutul real al preambalatelor să nu fie mai mic, în medie, decât cantitatea no  minală.
1.2. Proporţia preambalatelor care au o eroare negativă mai mare decât eroarea negativă 

tolerată stabilită la pct. 2.4 trebui  e să fie suficient de mică, astfel încât loturile de preambalate 
să corespundă cerinţelor de verificare specificate în anexa nr. 2 la instrucţiuni.

1. 3. Nici un preambalat care are o eroare negativă mai mare decât dublul erorii negative 
tolerate cuprinse în tabelul nr . 1 să nu fie marcat cu marca „e” prevăzută la art. 3 şi să nu fie 
comercializat.

2. Defi niţii şi pre vederi de bază

2.1. Cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conţinutului unui preambalat, 
cunoscută ca fiind „cantitatea netă”, este masa sau volumul indicat pe preambalat, deci cantitatea 
de produs pe care trebuie să îl conţină preambalatul.

2.2. Conţinutul real (masa reală s au volumul real) al unui preambalat este cantitatea de 
produs pe care acesta îl conţine în realitate. În toate operaţiunile de verificare a cantităţilor de 
produse exprimate în unităţi de volum valoarea pentru volumul real trebuie determinată sau 
corect ată la temperatura de 20°C, indiferent de temperatura la care se face ambalarea sau 
verificarea. Această regulă nu se aplică produselor congelate sau îngheţate a căror cantitate 
este exprimată în unităţi de volum.

2.3. Eroarea negativă este cantitatea cu care co nţinutul real al preambalatului este mai mic 
decât cantitatea nominală.

2.4. Erorile negative tolerate se vor stabili în conformitate cu tabelul următor:

Tabelul nr. 1

 Cant itatea no  minală  Qn
   (î n   grame s  au   mililit ri )

Eroarea negativă  tole rată
î n % d   in  Qn în g  s au m l

5  ≤ Qn ≤ 50  9 –
5 0 ≤ Qn ≤ 100 – 4 , 5
100 ≤ Q n ≤ 200 4,5 –
200 ≤  Qn  ≤ 30 0 –    9  
300 ≤  Q n  ≤  50 0 3 –
500 ≤  Qn ≤ 1 .0 00 – 15
 1.00 0  ≤  Qn ≤  10.000 1,5 –

  [1]   Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 1691/2008, în 
vigoare de la 8 ianuarie 2009.

[2]   Art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din H.G. nr. 1691/2008.
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 La folosirea tabelului valorile erorilor negative tolerate, de volum, vor fi rotunjite până la cea 
mai apropiată zecime exprimate în procente, transformate în unităţi de masă sau de gram sau 
de mililitru.

3. Inscripţii şi marcări

Toate preambal atele fabricate conform instrucţiunilor trebuie să poarte pe ambalaj următoarele 
inscripţii aplicate, astfel încât să nu poată fi şterse, să fie lizibile şi vizibile pe preambalat în 
condiţii normale de prezentare:

3.1. cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) exprimată în kilograme (kg), 
grame (g), litri (l sau L), centilitri (cl sau cL) ori mililitri (ml sau mL), inscripţionată în cifre şi 
urmată de simbolul unităţii de măsură sau de denumirea acesteia. Înălţimea minimă a cifrelor 
este prevăzută în tabelul nr. 2:

Tabelul nr. 2

 Ca  ntitat ea no m inală  Qn
(g  sau   ml  )  Înălţimea minimă     a cifre l    or (mm ) 

 Qn ≤  50 2
50 < Qn    ≤ 2 00 3
200  < Q  n ≤   1. 000  4
1  .000 < Qn 6

 3.2. o marcă sau o inscripţie care să permită identificarea ambalatorului, a persoanei care 
răspunde de ambalare sau a importatorului.

4. Responsabilitatea ambalatorului sau importatorului

Ambalato rul sau importatorul preambalatelor are responsabilitatea de a asigura că 
preambalatele îndeplinesc cerinţele cuprinse în instrucţiuni.

Cantitatea de  produs conţinută într-un pream balat, cunoscută ca fiind „conţinutul real”, 
trebuie măsurată sau verificată în funcţie de masă ori de volum pe răspunderea ambalatorului 
şi/sau a importatorului. Măsurarea sau verificarea trebuie efectuată cu mijloace de măsurare 
legale adecvate pentru efectuarea operaţiunilor necesare.

Verificarea poate fi făcută prin eşanti onare.
În cazul în care conţinutul real nu este măsurat, verificarea efectuată de ambalator trebuie 

organizată astfel încât cantitatea conţinutului să fie efectiv asigurată.
Pentru a îndeplini această condiţie ambalatorul trebuie s ă efectueze verificări în cursul 

producţiei, în conformitate cu proceduri proprii recunoscute de Biroul Român de Metrologie 
Legală. Documentele ce conţin rezultatele acestor verificări vor fi păstrate de ambalator spre 
a fi puse la dispoziţie Biroului Român de Metrologie Legală, pentru a certifica faptul că aceste 
verificări, împreună cu corecţiile şi ajustările care s-au dovedit necesare, au fost efectuate 
corespunzător şi exact.

Importatorul are posibilitatea ca, în loc să măsoare şi să verifice, să aducă dovezi c ă este 
 în posesia tuturor garanţiilor necesare care îi permit să îşi asume responsabilitatea pentru 
respectarea cerinţelor prevăzute în instrucţiuni.

5. Verifi cări efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală 
la sediile ambalatorului, ale importatorului sau ale reprezentantului său stabilit în România

Personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală va efectua verificări 
metrologice prin care să se const ate  dacă preambalatele îndeplinesc condi ţiile cuprinse în 
instrucţiuni. Aceste verificări vor fi efectuate prin sondaj, prin eşantionare la ambalator sau, 
dacă acest lucru nu es te posibil, la importator sau la reprezentan tul acestuia stabilit în România.

Anexa nr. 1
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Verificarea prin eşantionarea statistică va fi efectuată în conformitate cu metoda de referinţă 
menţionată în anexa nr. 2 la instrucţiuni .

6. Alte verifi cări efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrolo-
gie Legală

Instrucţiunile nu exclud nici un alt tip de activităţi de control care se pot efectua de către 
personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Lega lă în orice etapă ulterioară 
introducerii pe piaţă, în special pentru a verifica dacă preambalatele  îndeplinesc cerinţele 
cuprinse în instrucţiuni.

Anexa nr. 2

Metoda de verifi care de referinţă

În această anexă se stabilesc procedurile metodei de referinţă privind verificarea statistică 
a loturilor de preambalate pentru a se constata dacă acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute 
la pct. 1 şi 2.4 din anexa nr. 1 la instrucţiuni.

1. Cerinţe pentru măsurarea conţinutului real al preambalatelor

Conţinutul real al preambalatelor se poate măsura direct cu aparate de cântărit sau cu 
aparate de determinare a volumului ori indirect, în cazul lichidelor, prin cântărirea produsului 
preambalat şi m ăsurarea densităţii lui.

Indiferent de metoda folosită, eroarea de măsurare a conţinutului real al preambalatului nu 
trebuie să depăşească o cincime din eroarea negativă tolerată pentru cantitatea nominală a 
preambalatului.

2. Cerinţe  de verifi care a loturilor de preambalate

Verificarea preambalatelor se va face prin eşantionare în două etape:
– verificarea conţinutului real al fiecărui preambalat din eşantion;
– verificarea mediei conţinutului real al preambalatelor din eşantion.
Un lot de preamb alate va fi considerat admis dacă rezultatele ambelor verificări satisfac 

criteriile de acceptare.
Pentru fiecare dintre aceste verificări există două planuri de eşantionare:
– un plan pentru verificarea nedistructivă, ca re nu implică deschiderea ambalajului;
– alt plan pentru verificarea distructivă, care implică deschiderea sau distrug erea ambalajului.
Din motive economice şi practice şi avându-se în vedere că este mai puţin eficientă decât 

verificarea nedistructivă, verificarea distructivă va fi limitată la minimul necesar. Verificarea 
distructivă se va folosi numai când verificarea nedistructivă este  imposibil de efectuat. Ca regulă 
generală, verificarea distructivă nu se va aplica la loturile cu mai puţin de 100 de unităţi.

2.1. Loturile de preambalate
2.1.1. Lotul care se verifică va fi constituit din toate preambalatele cu aceeaşi cantitate 

nominală, de acelaşi tip şi din aceeaşi şarjă de producţie, ambalate în acelaşi loc. Mărimea 
lotului va fi limitată la cantitatea prevăzută mai jos.

2.1.2. În ca zul verificării preambalatelo r la capătul liniei de ambalare numărul de preambalate 
din fiecare lot trebuie să fie egal cu producţia maximă pe oră a liniei de ambalare, fără nici o 
restricţie privind mărimea lotului.

În alte cazuri mărimea lotului se va limita la 10.000 de unităţi.
2.1.3. Pentru loturile cu mai puţin de 100 de preambalate verificarea nedistructivă va fi de 

100%, atunci când se efectuează.
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2.1.4. Pentru a se putea efectua verificarea ce necesită eşantionul cel mai mare, înainte 
de efectuarea verificărilor prevăzute la pct. 2.2 şi 2.3 se va extrage din lot în mod aleatoriu un 
număr  suficient de preambalate.

Pentru verificarea mediei conţinutului real al preambalatului, eşantionul necesar va fi extras 
la întâmplare din eşantionul iniţial şi va fi însemnat. Operaţiunea de însemnare se va încheia 
înaintea începerii operaţiunilor de măsurare.

2.2. Verificarea conţinutului real al preambalatului
Conţinutul minim admis se calculează prin scăd erea erorii negative tolerate pentru conţinutul 

respectiv din cantitatea nominală a preambalatului.
Preambalatele din lotul al căror conţinut real este mai mic decât conţinutul minim admis 

vor fi considerate necorespunzătoare.
2.2.1. Verificarea nedistructivă. Verificarea nedistructivă se va efectua în c onformitate cu 

planul de eşantionare dublă prezentat în tabelul nr. 3:

Tabelul nr. 3

 M ărimea lot u lui 
(numărul de 

pre ambalate din 
l   ot)

 Eşan t io  nul Numă rul de preambal ate 
nec orespunzătoar  e

Succesiun  ea Mărimea 
eşa   ntionului

 Mărimea 
cumul  ată 

Criteriul de  
  acceptare

 Crite riul  de  
r  espi  ng er e

100 ... 5 00 
1 30 30  1   3
2 30 60 4  5

501 ... 3. 200
1 50 50 2 5
2 5 0 100 6 7

≥  3.201
1  80  80   3 7
2 8 0 1 60 8 9 

Primul număr de preambalate controlate va fi egal cu numărul de u nităţi din primul eşantion, 
astfel cum este indicat în plan:

– dacă numărul de unităţi necorespunzătoare  găsite în primul eşantion este mai mic sau egal 
cu primul criteriu de acceptare, lo tul se consideră acceptat din punct de vedere al acestei verificări;

– dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion este mai mare sau 
egal cu primul criteriu de respingere, lotu l se consideră respins;

– dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion  se încadrează între 
primul criteriu de acceptare şi primul criteriu de respingere, se va verifica al doilea eşantion, 
al cărui număr de unităţi este indicat în plan.

După verificarea celui de-al doilea eşantion unităţi le necorespunzătoare găsite în primul şi 
în al doilea eşantion se adună şi:

– dacă numărul total de unităţi necorespunzătoare este mai mic sau egal cu al doilea criteriu 
de acceptare, lotul se consideră acceptat din punct de vedere al acestei verificări;

– dacă numărul total de unităţi necorespunzătoare este mai mare sau egal cu al doilea 
criteriu de respingere, lotul va fi respins.

2.2.2. Verificarea distructivă. Verificarea distructivă se va efectua în conformitate cu planul 
de eşantionare simplă prevăzut în tabelul nr. 4 şi va fi utilizată numai pentru loturi mai mari sau 
egale cu 100 de unităţi.

Tabelul nr. 4

 Măr imea lotului M ărimea e şantionului

Nu m  ărul de preambalate 
necorespunzătoare

Criteriul de 
acceptare

Criteri ul de 
respinge re

indiferent de mărime (≥ 100) 20 1 2
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 Numărul de preambalate ver ificate va fi egal cu 20:
– dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în eşan tion este mai mic sau egal cu 

criteriul de acceptare, lotul de preambalate se consideră acceptat;
– dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în eşantion este mai mare sau egal 

cu criteriul de respingere, lotul de preambalate se consideră respins .
2.3. Verificarea valorii  medii a conţinutului real al preambalatelor individuale care 

alcătuiesc un lot
2.3.1. Un lot de preambalate este considerat acceptat din punctul de vedere al acestei 

verificări, dacă valoarea medie a cantităţilor reale xi ale celor n preambalate 

din eşantion este mai mare decât următoarea valoare: 
în care:
Qn = cantitatea nominală a preambalate lor;
n = numărul preambalatelor din eşantionu l prelevat pentru această verificare;
s = abaterea standard estimată a cantităţii  reale a lotului;
t(i- ),v = valoarea tabelată a repartiţiei Studen t, pentru v = n-1 grade de libertate şi un 

nivel de încredere (1- ) = 0,995.
2.3.2. Notând cu xi valoarea măsurată a cantităţii real e a unui element dintr-un eşantion de 

mărime n, se obţine:

2.3.2.1. valoarea medie a cantităţilor reale ale eşantionului prin formula:

2.3.2.2. estimatorul abaterii standard s prin formula:

2.3.3. Criteriul de acceptare şi criteriul de respingere 
a lotului de  preambalate, la verificarea valorii medii a conţinutului real, sunt prevăzute în tabelele 
nr. 5 şi 6.

2.3.3.1. Criteriul pentru verificarea nedistructivă:

Tabelul nr. 5

 Mărimea lo tului Mărimea eşantionului
Cr iteriul pentru

acceptare respingere

100 - 500 inclus iv 30  ≥ Qn – 0,503 s  < Qn – 0,503 s

> 500 50  ≥ Qn – 0,379 s   < Qn – 0,379 s

2.3.3.2. Criteriul pentru verificarea distructivă:

T abelul nr. 6

 Mărimea lotului Mărimea eşantionului
Criteriul pentru

acceptare respingere
indiferent de mărime 
( > 100) 20  ≥ Qn – 0,640 s  < Qn – 0,640 s
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Anexa nr. 3

Marca „e”

N OTĂ:
Di mensiunile din desen sunt date în valori relative; aceste dimensiuni sunt în funcţie de 

diametrul cercului circumscris literei „e”.

Anexa nr. 4[1]

Gama    cantităţilor nominale 
a conţinutului preambalatelor

Secţiunea  1. Produse vâ ndute 
în funcţie de volum (cantitatea în ml)

 Vin liniştit în intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 8 cantităţi nominale: 
ml: 100-187-250-375-500-750-1000-1.500

Vin jaune în intervalul de la 100 ml la 1.500 mi, numai următoarea cantitate nominală: 
ml: 620

Vin spumant în intervalul de la 125 ml la 1.500 ml, numai următoarele 5 cantităţi nominale: 
ml: 125-200-375-750-1.500

Vin licoros în intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 7 cantităţi nominale: 
ml: 100-200-375-500-750-1.000-1.500

Vin aromatizat în intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 7 cantităţi nominale: 
ml: 100-200-375-500-750-1.000-1.500

Băuturi spirtoase în intervalul de la 100 ml la 2.000 ml, numai următoarele 9 cantităţi nominale: 
ml: 100-200-350-500-700-1.000-1.500-1.750-2.000

  Secţiunea a 2- a. Defi niţii ale produselor

 Vin liniştit
Vinul, astfel cum este defi nit în anexa IV pct. I, 15 sau 16 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 479/2008 din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a 
pieţei vitivinicole(1) (cod NC ex 2204)

[1] Anexa 4 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 12 din H.G. nr. 1691/2008.
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Vin jaune

Vinul, astfel cum este defi nit în anexa IV pct. I, 15 sau 16 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 479/2008 (cod NC ex 2204) cu denumirea de origine: 
„Cotes du Jura”, „Arbois”, „L’Etoile” şi „Chateau-Chalon” în sticle, astfel cum 
sunt defi nite în anexa I pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al Comisiei 
din 29 aprilie 2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte descrierea, denumirea, 
prezentarea şi protejarea anumitor produse vitivinicole (2)

Vin spumant Vinul, astfel cum este defi nit în anexa IV pct. 4, 5, 6, 7, 8, sau 9 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 (cod NC 2204 10)

Vin licoros Vinul, astfel cum este defi nit în anexa IV pct. 3 din Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 479/2008 (cod NC 2204 21 -2204 29)

Vin aromatizat

Vinul aromatizat, astfel cum este defi nit la art. 2 alin. (1) lit. a) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1.601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a 
normelor generale privind defi nirea, descrierea şi prezentarea vinurilor 
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor 
aromatizate din produse vitivinicole (3) (cod NC 2205)

Băuturi spirtoase

Băuturi spirtoase, astfel cum sunt defi nite la art. 2 alin. (1) şi art. 2 alin. (2) din 
Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului (CEE) nr. 110/2008 din 
15 ianuarie 2008 cu privire la defi nirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografi ce a băuturilor spirtoase (4) (cod NC 2208)

(1) JO L 148, 6.6.2008, p. 1.
(2) JO L 118, 4.5.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modifi cat ultima dată prin Regulamentul 
(CE) nr. 382/2007 (JO L 95, 5.4.2007, p. 12).
(3) JO L 149, 14.6.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modifi cat ultima dată prin Actul de 
aderare din 2005.
(4) JO L 39, 13.2.2008, p. 1.

Anexele  nr. 5-7[1]. Abrogate.

[1] Anexele nr. 5-7 au fost abrogate prin art. I pct. 13 din H.G. nr. 1691/2008.

Anexele nr. 5-7



3. Ordinul nr. 215/2007 
privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse 
alimentare impo rtate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de 

conta minare a produselor respective cu afl atoxine

publicat în
M. Of. nr. 135 din 21 februarie 2008

Având în  vedere prevederile:
– art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru 

animale, republicată;
– art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernulu i nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 

sanitar-veterinare şi pentru  siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 215/2004, cu mo dificările şi completările ulterioare;

– art. 3 alin. (3), precum şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 37.599 din 29 august 2007, întocmit de D irecţia generală 
siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelo r, 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile 
speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza 
riscurilor de contaminare a produselor respective cu afl atoxine, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi posturile 
de inspecţie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 2006/504/CE privind condiţiile 
speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate  din anumite ţări terţe din cauza 
riscurilor de contaminare a produselor respective cu afl atoxine, publicată în Jurnalul Ofi cial al 
Uniunii Europene (JOCE) nr. L 199 din 21 iulie 2006, aşa cum a fost modifi cată ultima dată 
prin Decizia Comisiei 2007/759/CE, publicată în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene (JOCE) 
nr. L 305 din 23 noiembrie 2007.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, mi nistrului agriculturii, 
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pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor nr. 39/592/1.072/216/2004 privind stabilirea condiţiilor 
speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare 
ori expediate din Republica Populară Chineză, publicat în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 859 din 20 septembrie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 
2002/79/CE, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 86/795/1.352/286/2004 
privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de smochine, alune de pădure, 
fi stic şi de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia, 
publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 1.150 din 6 decembrie 2004, ce 
transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 2002/80/CE, Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrului agriculturii, pădurilor 
şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 87/816/1.351/285/2004 privind stabilirea condiţiilor speciale în care se 
face importul de nuci braziliene în coajă, originare ori expediate din Republica Federativă a 
Braziliei, publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 1.150 din 6 decembrie 2004, 
ce transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 2003/493/CE, Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor nr. 88/796/1.350/284/2004 privind stabilirea condiţiilor 
speciale în care se face importul de arahide sau de anumite produse derivate din arahide, 
originare ori expediate din Republica Arabă Egipt, publicat în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 1.175 din 13 decembrie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Decizia 
Comisiei 2000/49/CE, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
nr. 45/234/460/136/2006 privind stabilirea condiţiilor speciale pentru importul de fi stic şi de 
anumite produse derivate din fi stic, originare ori expediate din Iran, publicat în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I, nr. 425 din 17 mai 2006, ce transpune în legislaţia naţională 
Decizia Comisiei 2005/85/CE.

Art. 5. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

ANEXĂ

Normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din 28 decembrie 2007 
privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din 
anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor  respective cu 

afl atoxine

Art. 1. Domeniul de aplicare. (1) Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor se aplică produselor alimentare prevăzute la alin. (2) lit. a)-g), precum şi produselor 
alimentare transformate şi compuse care sunt derivate din produsele alimentare prevăzute la 
alin. (2) lit. b)-g) sau care conţin o cantitate semnificativă din acestea d in urmă. Cu toate acestea, 
prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nu se aplică loturilor de 
produse alimentare a căror greutate brută nu depăşeşte 5 kg.

(2) Se consideră că un produs alimentar conţine o cantitate semnificativă din produsele 
alimentare prevăzute la lit. b)-g) atunci când acestea din urmă sunt prezente în proporţie de 
cel puţin 10%.

a) Următoarele produse alimentare originare sau expediate din Brazilia:
(i) nuci de Brazilia în coajă încadrate la codul NC 0801 21 00;

Art. 1
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(ii) amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă, încadrate la codul NC 0813 50, şi 
care conţin nuci de Brazilia în coajă;

(iii) arahide încadrate la codul NC 1202 10 90 sau 1202 20 00;
(iv) arahide încadrate la codul NC 2008 11 94 (în ambalaje directe, cu un conţinut net mai 

mare de 1 kg) sau la codul NC  2008 11 98 (în ambalaje directe, cu un conţinut net de cel mult 
1 k g);

(v) arahide prăjite încadrate la codul NC 2008 11 92 (în ambalaje directe, cu un conţinut 
net mai mare de 1 kg) sau la codul NC 2008  11 96 (în ambalaje directe, cu un conţinut net de 
cel mult 1 kg ).

b) Următoarele produse alimentare originare sau expediate din China:
(i) arahide încadrate la codul NC 1202 10 90 sau 1202 20 00;
(ii) arahide încadrate la codul NC 2008 11 94, în ambalaje direc te, cu un conţinut net de minimum 

1 kg, sau la codul NC 2008 11 98, în ambalaje directe, cu un conţinut net de maximum 1 kg;
(iii) arahide prăjite încadrate la codul NC 2008 11 92, în ambalaje directe, cu un conţinut 

net de minimum 1 kg, sau la codul NC 2008 11 96, în ambala je directe, cu un conţinut net de 
maximum 1 kg.

c) Următoarele  produse alimentare originare sau expediate din Egipt:
(i) arahide încadrate la codul NC 1202 10 90 sau 1202 20 00;
(ii) arahide încadrate la codul NC 2008 11 94, în ambalaje directe, cu un conţ inut net de 

minimum 1 kg, sau la codul NC 2008 11 98, în ambalaje directe, cu un conţinut net de maximum 
1 kg;

(iii) arahide prăjite încadrate la codul NC 2008 11 92, în ambalaje directe, cu un conţinut 
net de minimum 1 kg, sau la codul NC 2008 11 96, în ambalaje directe, c u un conţinut net de 
maximum 1 kg.

d) Următoarele produse alim entare originare sau expediate din Iran:
(i) fistic încadrat la codul NC 0802 50 00;
(ii) fistic prăjit încadrat la codul NC 2008 19 13, în ambalaje directe, cu un conţinut net de 

minimum 1 kg,  sau la codul NC 2008 19 93, în ambalaje directe, cu un conţinut net de maximum 
1 kg.

e) Următoarele produse alimentare originare sau expediate din Turcia:
(i) smochine uscate încadrate la codul NC 0804 20 90;
(ii) alune (Corylus spp.) în coajă sau decojite, încadrate la co dul NC 0802 21 00 sau 0802 

22 00;
(iii) fisti c încadrat la codul NC 0802 50 00;
(iv) amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă, încadrate la codul NC 0813 50 şi 

care conţin smochine, alune sau fistic;
(v) pastă de smochine şi pastă de alune, încadrate la codul NC 2007 99 98;
(vi) alune, smochine şi fistic,  preparate sau conservate, inclusiv amestecuri încadrat e la 

codul NC 2008 19;
(vii) făină, alune măcinate, pudră din alune, smochine şi fistic, încadrate la  codul NC 1106 

30 90;
(viii) alune tăiate în buc ăţi, pelete şi sfărâmate.
f) Următoarele produse alimentare originare sau importate din Statele Unite ale Americii, 

care sunt reglemen tate de Planul de eşantionare voluntar pentru determinarea conţinutului de 
aflato xine, stabilit de către Consiliul pentru migdale din California în mai 2006 (Planul de 
eşantionare voluntar pen tru determinarea conţinutului de aflatoxine):

(i) migdalele în coajă sau decojite, încadrate la codul NC 08 02 11 sau 0802 12;
(ii) migdalele prăjite încadrate la codurile NC 2008 19 13, în ambalaje directe cu un conţinut 

net mai mare de 1 kg, şi 2008 19 93, în ambalaje directe cu un conţinut net de cel mult 1 kg;
(iii) amestecurile de nuci sau de fructe uscate, încadrate la codul NC 0813 50, şi care conţin 

migdale;
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g) Următoarele produse alimentare importate din Statele Unite ale Americii, care nu sunt 
reglementat e de Planul de eşantionare voluntar pentru determinarea conţinutului de aflatoxine:

 (i) migdalele în coajă sau decojite, încadrate la codul NC 0802 11 sau 0802 12;
(ii) migdalele prăjite încadrate la codurile NC 2008 19 13, în ambalaje directe cu un conţinut 

net mai mare de 1 kg,  şi 2008 19 93, ambalaje directe cu un conţinut net de cel mult 1 kg;
(iii) amestecurile de nuci sau de fructe uscate, încadrate la codul NC 0813 50 şi care conţin 

migdale.

Art. 2. Defi niţii. (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, se aplică defi niţii le prevăzute la art. 2 şi 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, 
publicat în Jurnalul  Ofi cial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 31 din 1 februarie 2002, şi la art. 2 
din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, publicat în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene (JOUE) 
nr. L 165 din 30 apr ilie 2004.

(2) Punctele de import desemnate sunt doar punctele prin care pot fi importate în Comunitate 
produsele alimentare p revăzute la art. 1. Lista punctelor de import desemnate este prevăzută 
în anexa nr. 2. Pentru România, punctele de import desemnate sunt posturile de inspecţie la 
frontieră.

Art. 3. Rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor şi certifi catul de sănătate. (1) 
Este permis importul produselor alimentare prevăzute la art. 1, denumite în continuare produse 
alimentare, numai în cazul în care trans portul este însoţit de rezultatele prelevării de probe şi 
de rezultatele analizelor, precum şi de un certifi cat de sănătate[1], în conformitate cu modelul 
inclus în anexa nr. 1, completat, semnat şi verifi cat de un reprezentant autorizat al:

a) Ministerului Agriculturii, Creşterii Animalelor şi Alimentaţiei, pentru produsele alimentare 
provenite din Brazilia;

b) Administraţiei de Stat pentru Inspecţie Export-Import şi Carantină, pentru produsele 
alimentare provenite din China;

c) Ministerului Egiptean al Agriculturii, pentru produsele alimentare provenite din Egipt;
d) Ministerului Iranian al Sănătăţii, pentru produsele alimentare provenite din Iran;
e) Direcţiei generale pentru protecţie şi control a Ministerului Agriculturii şi Afacerilor Rurale 

al Republicii Turcia, pentr u produsele alimentare provenite din Turcia;
f) Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii, pentru p roduse alimentare 

provenite din Statele Unite ale Americii.
(2) Certificatul de sănătate prevăzut la alin. (1) nu este valab il decât în cazul în care importul 

produselor alimentare în Comunitate are loc într-un term en de maximum 4 luni de la data 
eliberării certificatului respectiv.

(3) Produsele aliment are importate în Comunitate printr-un post de inspecţie la frontieră 
sunt supuse controalelor documentare în vederea garantării respectării cerinţelor stabilite la 
alin. (1) c u privire la rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor şi la certificatul de sănătate.

(4) Atunci când un transport de produse alime ntare nu este însoţit de rezultatele prelevării 
de probe şi ale analizelor şi de certificatul de sănătate, prevăzute la alin. (1), acesta nu poate 
intra în Comunitate în vederea unui tranzit ulterior către punctul de import desemnat  şi nici nu 
poate fi importat în Comunitate, ci trebuie reexpediat către ţara sa de origine sau distrus.

(5) Prelevarea de probe şi analiza prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate 
cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 401/2006 de stabilire a metodelor de prelevare de 
probe şi a metodelor d e analiză pentru controlul oficial al conţinutului de micotoxinedin 
produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 70 din 9 
martie 2006.

[1] Certificatele de sănătate sunt redactate într-o limbă înţeleasă de agentul responsabil cu 
certificarea, pentru ca acesta din urmă să înţeleagă perfect sensul conţinutului fiecărui certificat pe 
care îl semnează, şi într-o limbă înţeleasă de inspectorul oficial din ţara importatoare.
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(6) Fiecare transport de produse alimentare este identificat printr-un cod corespunzător 
codului menţionat pe rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor şi pe certificatul de sănătate, 
prevăzute la alin. (1). Fiecare  sac individual din lot (sau orice altă formă de ambalare) este 
identificat prin codul respectiv.

(7) Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din 
posturile de inspecţie la frontieră completează documentul comun privind controalele efectuate 
asupra produselor alimentare reglementate de prezenta normă sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa  alimentelor, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3, pentru a certifica efectuarea 
controalelor asupra produselor alimentare reglementate de prezenta normă sanitară veterinară 
şi pentru siguranţa alimentelor.

(8) Prin derogare de la alin. (1)-(6), transporturile de produse alimentare prevăzute la art. 1 
alin. (2) lit. g) se impor tă în Comunitate, fără a fi însoţite de rezultatele prelevării de probe, ale 
analizelor şi de certificatul de sănătate.

(9) Prezentul articol nu se aplică importurilor de arahide menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) 
pct. (iii), (iv) şi (v).

Art. 4. Puncte de import desemnate în Comunitate. (1) Importul de produse alimentare 
în Comunitate se efectuează exclusiv prin punctele de import desemnate în Comunitate, 
prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Punctele de import desemnate în Comunitate[1], prevăzute în anexa nr. 2, trebuie să 
î ndeplinească următoarele cerinţe:

a) prezenţa personalului instruit pentru efectuarea controalelor oficiale pentru transporturile 
de produse alimentare;

b) existenţa unor instrucţiuni detaliate cu privire la prelevarea de probe şi trimiterea acestora 
la l aborator, în conformitate cu dispoziţiile din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 401/2006;

c) posibilitatea de a efectua descărcarea şi prelevarea de probe într-un spaţiu adăpostit  al 
punctului de import desemnat; trebuie să fie posibilă plasarea transportului de produse alimentare 
sub controlul oficial al autorităţii competente de la punctul de import desemnat, în cazul în care 
transportul trebuie să fie transportat în vederea prelevării de probe;

 d) existenţa unor spaţii de depozitare sau a unor antrepozite care să permită depozitarea 
transporturilor de produse alimentare consemnate în condiţii bune pe durata perioadei de 
reţinere în vederea aşteptării rezultatelor analizelor;

e) existenţa  unor echipamente de descărcare, precum şi a unor echipamente adecvate 
pentru prelevarea de probe;

f) existenţa un ui laborator oficial acreditat[2] pentru analiza aflatoxinelor, situat într-un loc 
până la care eşantioanele prelevate pot fi transportate rapid; laboratorul respectiv trebuie să 
dispună de echipamente adecvate de măcinare în vederea omogenizării unor eşantioane 
de 10-30 kg[3]. Laboratorul trebuie să fie în măsură să analizeze eşantionul într-un termen 
rezonabil pentru a se respecta perioada maximă de reţinere a loturilor, respectiv 15 zile 
lucrătoare.

(3) Operatorii din sectorul alimentar alocă  suficiente resurse umane şi logistică pentru 
descărcarea loturilor de produse alimentare în vederea prelevării unor probe reprezentative.

[1] Cerinţele respective se aplică punctelor de import desemnate sau locurilor în care are loc 
efectiv prelevarea de probe în cazul în care lotul este transportat sub control oficial de la punctul de 
import până la locul respectiv, în vederea prelevării de probe.

[2] Un laborator care este acreditat şi care este un laborator oficial (care face parte din structura 
autorităţii competente) sau un laborator desemnat de autoritatea competentă.

[3] Măcinarea efectuată în vederea omogenizării, în contextul preparării eşantioanelor, poate fi 
realizată în exteriorul laboratorului, dar spaţiile în care se realizează trebuie să fie dotate cu 
echipamente adecvate de măcinare, să constituie un mediu adecvat şi să aplice un protocol de 
omogenizare adecvat.
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(4) În cazul modalităţilor speciale de transport şi /sau a unor forme specifice de ambalaj, 
operatorul din sectorul alimentar responsabil de import pune la dispoziţia inspectorului oficial 
echipamentul adecvat prelevării de probe, în cazul în care echipamentul uzual nu permite 
prelevarea unui eşantion reprezentativ.

Art. 5. Controlul ofi cial. (1) Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi  pentru 
Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră sau cei din cadrul compartimentului 
pentru siguranţa alimentelor de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti prelevează eşantionul în vederea analizării 
nivelului de contaminare cu afl atoxină B1 şi cu afl atoxine totale din transporturile de produse 
alimentare, în conformitate cu dispoziţiile din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 401/2006, înainte 
ca transporturile să părăsească posturile de inspecţie la frontieră pentru a fi  puse în liberă 
circulaţie.

(2) Prelevarea de probe pentru analiză, prevăzută la alin. (1), se realizează pentru:
a) fiecare transport de produse alimentare provenit din Brazilia, cu excepţia arahidelor din 

Brazilia men ţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) pct. (iii), (iv) şi (v), pen tru care prelevarea de probe 
se efectuează la 50% din transporturi;

b) aproximativ 10% din transporturile de produse alimentare provenite din China;
c) aproximativ 20% din transp orturile de produse alimentare provenite din Egipt;
d) fiecare transport de produ se alimentare provenit din Iran;
e) aproximativ 5% din transporturile din fiecare  categorie de alune şi produse derivate 

prevăzute la art. 1 al in. (2) lit. e) pct. (ii), (iv), (v), (vi), (vii) şi (viii) şi din produsele derivate din 
alunele respective provenite din Turcia şi aproximativ 10% din transporturile de alte categorii 
de produse alimentare provenite din Turcia;

f) aproximativ 5% din transporturile de produse alimentare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f), 
care provin din S tatele Unite ale Americii;

g) fiecare transport de produse alimentare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. g), care provin din 
Statele Unite ale  Americii.

(3) Orice transport de produse alimentare care face obiectul unei prelevări de probe şi 
analize este reţinut la postu l de inspecţie la frontieră, înainte de a fi pus în liberă circulaţie, 
maximum 15 zile lucrătoare începând de la data la care a fost oferit pentru import şi a fost 
disponibil fizic pentru prelevarea de probe.

(4) Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din 
posturile de inspecţie la frontieră t rebuie să se asigure că documentul comun, completat, privind 
controalele efectuate asupra produselor alimentare reglementate de prezenta normă sanitară 
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3, este însoţit 
de rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor efectuate asupra acestora.

(5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite 
Comisiei un raport trimestrial în care menţionează totalitatea rezult atelor analizelor controalelor 
oficiale, efectuate asupra loturilor de produse alimentare. Raportul se transmite în cursul lunii 
următoare fiecărui trimestru (aprilie, iulie, octombrie şi ianuarie).

Art. 6. Divizarea unui transport. În cazul divizării unui transport, fi ecare parte din transportul 
divizat este însoţită de copii de pe certifi catul de sănătate prevăzut la art. 3 alin. (1) şi documentul 
ofi cial prevăzut la art. 5 alin. (3), autentifi cate de inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră, până în stadiul 
de vânzare angro inclusiv.

Art. 7. Condiţii suplimentare privind importurile de produse alimentare din Brazilia. (1) 
Analiza prevăzută la art. 3 alin. (1) se efectuează de către laboratorul de control ofi cial pentru 
analiza afl atoxinelor în produsele alimentare din Brazilia, situat la Belo Horizonte, Laborator io 
de Controle de Qualidade de Seguranca Alimentar (LACQSA), Brazilia.
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(2) Transporturile de nuci de Brazilia în coajă care nu respectă nivelul maxim stabilit prin 
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi 
contaminanţi din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) 
nr. L 77 din 16 martie 2001, pentru aflatoxina B1 şi aflatoxinele totale nu pot fi reexpediate 
către ţara de origine decât în cazul în care Ministerul Agriculturii, Creşterii Animalelor şi 
Alimentaţiei din Brazilia menţionează în scris, pentru fiecare transport:

a) acordul explicit pentru reexpedierea transportului în cauză, cu indicarea codului transportului;
b) angajamentul de a plasa transportul reexpediat sub control oficial, de la data sosirii 

acestuia;
c) precizarea în mod expre s:
(i) a destinaţiei transportului reexpediat;
(ii) a tratamentului prevăzut pentru transportul reexpe diat;
(iii) a prelevării de probe şi a analizei prevăzute pentru transportul reexpediat.
(3) Cu toate acestea, în cazul în care Mi nisterul Agriculturii, Creşterii Animalelor ş i Alimentaţiei 

din Brazilia nu respectă condiţiile stabilite l a lit. a), b) şi c), toate ioturile următoare care nu 
respectă nivelul maxim stabilit  prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.881/2006 pentru aflatoxina 
B1 şi aflatoxinele totale vor fi distruse de autoritatea competentă din statul membru importator.

(4) Prezentul articol nu se aplică importurilor de arahide menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) 
pct. (iii), (iv) şi (v).

Art. 8. Condiţii suplimentare privind importurile de produse alimentare din Statele 
Unite ale Americii. (1) În ceea ce priveşt e importurile din Statele Unite ale Americii, analiza 
prevăzută la art. 3 alin. (1) se efectuează de către un laborator autorizat USDA pentru analiza 
afl atoxinelor sau un laborator în curs de a fi  agreat de USDA, care a fost acreditat în conformitate 
cu EN ISO/IEC 17025. Cu toate acestea, în cazul în care laboratorul nu a fost încă acreditat, 
acesta trebuie:

a) să fi iniţiat şi să desfăşoare procedurile necesare pentru acreditare; şi
b) să ofere garanţii suficiente asupra faptului că există sisteme de control al calităţii pentru 

analizele de determinare a conţinutului în aflatoxine.
(2) Certificatul de sănătate prevăzut la  art. 3 alin. (1) care însoţeşte loturile de produse 

alimentare prevăzute la art. 1 al in. (2) lit. f) face referire la Planul de eşantionare voluntar pentru 
determinarea conţinutului de aflatoxine.

Art. 9. Cheltuieli aferente importurilor de produse  alimentare din Brazilia, Iran şi 
Statele Unite ale Americii. (1) Toate costurile legate de prelevarea de probe, analiza, 
depozitarea, precum şi eliberarea documentelor ofi ciale de însoţire şi a copiilor de pe certifi catul 
de sănătate şi documentele de însoţire prevăzute la art. 3 alin. (1) şi la art. 5 alin. (3), pentru 
produsele alimentare provenite din Bra zilia, Iran şi din Statele Unite ale Americii prevăzute la 
art. 1 alin. (2) lit. a), d) şi g) şi produsele alimentare transformate şi compuse care sunt derivate 
din produsele alimentare prevăzute la literele menţionate anterior sau care conţin produsele 
respective, sunt suportate de către operatorul din industria alimentară responsabil de import 
sau de către reprezentantul acestuia.

(2) Toate cheltuielile generate de măsurile oficiale adoptate de autorităţile competente la 
descoperirea unor transporturi neconforme din produsele alimentare prevăzute la art. 1 lit. a)-g) 
şi din produsele alimentare transformate şi compuse care sunt derivate din produsele alimentare 
prevăzute la literele menţionate ant erior sau care conţin produsele respective sunt suportate de 
către operatorul din industria alimentară responsabil de import sau de către reprezentantul acestuia.

Art. 10. Dispoziţii tranzitorii. Prin derogare de la art. 3 alin. (1) este autorizat importul de 
produse alimentare care au părăsit ţara de origine înainte de 1 octombrie 2006, însoţite de un 
certifi cat de sănătate în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/49/CE, publicată în Jurnalul 
Ofi cial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 19 din 25 ianuarie 2000, în ceea ce p riveşte 
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produsele alimentare importate din Egipt, Decizia Comisiei 2002/79/CE, publicată în Jurnalul 
Ofi cial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 34 din 5 februarie 2002, în ceea ce priveşte 
produsele alimentare importate din China, Decizia Comisiei 2002/80/CE, publicată în Jurnalul 
Ofi cial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 34 din 5 februarie 2002, în ceea ce priveşte 
produsele alimentare importate din Turcia, Decizia Comisiei 2003/493/CE, publicată în Jurnalul 
Ofi cial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 168 din 5 iulie 2003, în ceea ce priveşte produsele 
alimentare importate din Brazilia, şi Decizia Comisiei 2005/85/CE, publicată în Jurnalul Ofi cial 
al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 30 din 3 februarie 2005, în ceea ce priveşte produsele 
alimentare importate din Iran.

Art. 11. Art. 1 alin. (1) şi prima teză de la alin. (2), art. 1 alin. (2) lit. f) şi g), art. 3 alin. (1) 
lit. f), art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (2) lit. f) şi g), art. 8 şi 9 nu se aplică loturilor de migdale şi 
produse derivate care au părăsit Statele Unite ale Americii înainte de 1 septembrie 2007.

Art. 12. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  informează 
Comisia Europeană cu privire la actele normative emise şi măsurile administrative dispuse 
pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 13. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor.

Anexa nr. 1

Certifi cat de sănătate p entru importul în Comunitatea Europeană

 CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru importul în Comunitatea Europeană a...................................... *)

Codul transportului.................................... Numărul certificatului...............................
În conformitate cu dispoziţiile Deciziei Comisiei 2006/504/CE privind condiţiile speciale 

aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de 
contaminare a produselor respective cu aflatoxine,

...........................................................................................................
[autori tatea competentă  prevăzută la art. 3 alin. (1)]

CERTIFICĂ:
 faptul că........................ al prezentului transport, având numărul de cod................... (se 

înscrie numărul de cod al transportului), compus din:................................................................
.........................................................................................

(descrierea transp ortului, denumirea produsului, 
numărul şi tipul coteţelor, greutatea brută sau netă)

îmbarcat la .......................................................................................
(locul de îmbarcare)

de c ătre.................. .................................................... .......................,
(ident ificarea transportato rului)

cu destinaţia.............. .........................................................................,
(ţara şi locul de destinaţie )

provenind de la unitatea
...... ......................... ...........................................................

(denumirea şi sediul unităţii)
 conţine produse alimentare care au  fost produse, sortate, manipulate, procesate, ambalate 

şi transportate în conformitate cu bunele practici de igienă.
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Din acest transport s-au prelevat prob e, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 
nr. 401/2006, la data de ........................ (data) şi supuse analizelor de laborator la data 
de.................. (data) la..................... (numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelului de 
contaminare cu aflatoxina B1 şi a nivelului total de contaminare cu aflatoxine. Toate informaţiile 
cu privire la prelevarea de probe, metodele de analiză utilizate şi toate rezultatele analizelor 
respective sunt ataşate în anexă.

Prezentul certificat este valabil până la........ ...................
Întocmit la..................... la data de.................
Ştampila şi semnătura reprezentantului abilitat de autoritatea competentă menţionată la 

art. 3 alin. (1).
...............................
*) Produsul şi ţara de origin e.

Anexa nr. 2

Lista punctelor  de import desemnate pentru importul în Comunitate al produselor 
alimentare prevăzute la art. 1

Stat membru Puncte de import desemnate
Belgia Antwerpen/Anvers, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst/Alost

Bulgaria

Burgas – aeroport
Burgas – portul «West-Fish»
Varna – aeroport
Varna – port – Vest
Varna – port
Varna – portul pentru feribot
Svilengrad – gară
Kapitan Andreevo
Ruse – port terminal est
Sofi a – aeroport
Sofi a – biroul vamal
Plovdiv – biroul vamal

Republica 
Cehă Celni urad Praha D5

Danemarca Toate porturile şi aeroporturile daneze

Germania

HZA Lorrach –ZA Weil am Rhein–Autobahn, HZA Stuttgart – ZA FIughafen, HZA 
Munchen – ZA Munchen – Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt 
(Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst–Autobahn, 
HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA 
Hamburg – Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg – Stadt, HZA Itzehoe – ZA 
Hamburg – Flughafen, HZA Frankfurt – am–Main–Flughafen, HZA 
Braunschweig – ZA Braunschweig–Broitzem, HZA Hannover – ZA Hannover–Nord, 
HZA Koblenz – ZA Hahn – Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA 
Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA 
Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Schonefeld, HZA 
Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA 
Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, 
HZA GielJen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lorrach – ZA Weil am 
Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg–Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg–
Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZAHamburg–Stadt – ZA 
Oberelbe –Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, 
HZA Koln – ZA Koln Niehl, HZA Erfurt – ZA Jena

Estonia Toate birourile vamale estoniene

Grecia
Athina, Pireas, Athina International Airport, Thessaloniki, Voios, Nafplio, Patra, Egion, 
Iraklion Kritis, Larisa, Ioannina, Katerini, Komotini, Veria, Drama, Serres, Kavala, 
Xanthi, Alexadroupolis

Anexa nr. 2



267 • O. nr. 215/2007

Spania

Algeciras (Puerto), Alicante (Puerto), Almería (Puerto), Barcelona (Puerto), Bilbao 
(Puerto), Cádiz (Puerto), Ceuta (Puerto), Las Palmas de Gran Canaria (puerto), 
Malaga (Puerto), Melilla (Puerto), Sevilla (Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia 
(Puerto), Juan Escoda S.A. –Tarragona (Puerto), Importaco – Valencia (Puerto)

Franţa

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN 
(Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille 
CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), 
Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlanda Dublin – port, Shannon – aeroport

Italia

Uffi cio di Sanita, Marittima, Aerea e di Frontiera
(USMAF) Bari, Unita Territoriale (UT) Bari
USMAF Bologna, UT Ravenna
USMAF Brindisi, UT Brindisi
USMAF Catania, UT Reggio Calabria
USMAF Genova, UT Genova
USMAF Genova, UT La Spezia
USMAF Genova, UT Savona
USMAF Livorno, UT Livorno
USMAF Napoli, UTCagliari
USMAF Napoli, UT Napoli,
USMAF Napoli, UT Salerno
USMAF Pescara, UT Ancona
USMAF Venezia, UT Trieste, compresa dogana di Fernetti-interporto Monrupino
USMAF Venezia, UT Venezia

Cipru Limassol – port, Larnaca – aeroport

Letonia

Grebneva – punct de frontieră rutier cu Rusia
Terehova – punct de frontieră rutier cu Rusia
Patarniek – punct de frontieră rutier cu Belarus
Silene – punct de frontieră rutier cu Belarus
Daugavpils – gară feroviară de mărfuri
Rezekne – gară feroviară de mărfuri
Liepaja – port maritim
Ventspils – port maritim
Riga – port maritim
Riga – aeroport
Riga – poşta letonă

Lituania

Rutier: Kybartai, Lavoriškes, Medininkai, Panemune, Šalčininkai
Aeroport: Vilnius
Port maritim: Malkuj jlankos, Molo, Pilies
Feroviar: Kena, Kybartai, Pagegiai

Luxemburg
Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxemburg
Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxemburg – Aéroport, Niederanven

Ungaria

Ferihegy – Budapesta – aeroport
Záhony – Szabolcs –Szatmár – Bereg – rutier
Eperjeske – Szabolcs – Szatmar – Bereg – feroviar
Röszke – Csongrád – rutier
Kelebia – Bács–Kiskun – feroviar
Letenye – Zala – rutier
Gyékényes – Somogy – feroviar
Mohács – Baranya – port
Toate birourile vamale principale maghiare
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Malta Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour
Ţările de Jos Toate porturile, aeroporturile şi punctele de frontieră
Austria Toate birourile vamale

Polonia

Bezledy – Warminsko – Mazurskie – punct de frontieră rutier
Kuznica Biatostocka – Podlaskie – punct de frontieră rutier
Bobrowniki – Podlaskie – punct de frontieră rutier
Koroszczyn – Lubelskie – punct de frontieră rutier
Dorohusk – Lubelskie – punct de frontieră rutier şi feroviar
Gdynia – Pomorskie – punct de frontieră port maritim
Gdańsk– Pomorskie – punct de frontieră port maritim
Medyka – Przemysl – Podkarpackie – punct de frontieră feroviar
Medyka – Podkarpackie – punct de frontieră rutier
Korczowa – Podkarpackie – punct de frontieră rutier
Jasionka – Podkarpackiee – punct de frontieră aeroport
Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – punct de frontieră port maritim
Swinoujscie – Zachodnio – Pomorskie – punct de frontieră port maritim
Kolobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – punct de frontieră port maritim
Mazowieckie – aeroportul şi antrepozitul vamal din Varşovia – supravegheat de către 
BSES din Warszawa
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Bytom
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Gliwice
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Dabrowa Gornicza
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Katowice
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Cieszyn
4 antrepozite vamale – supravegheate de către PSES din Poznan
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Lodz
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Lowicz
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Skierniewice
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Bytów
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Kraków
2 antrepozite vamale – supravegheate de către PSES din Biala Podlaska
Antrepozitul vamal – supravegheat de către PSES din Bolestawiec
2 antrepozite vamale – supravegheate de către PSES din Bydgoszcz

Portugalia
Lisboa, Leixóes
Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, Lisabona – aeroport, Porto – aeroport

România

Portul Constanţa Nord
Portul Constanţa Sud
Aeroportul Internaţional Otopeni
Sculeni – rutier
Halmeu – rutier
Siret – rutier
Stamora Moraviţa – rutier
Albiţa – rutier

Slovenia

Obrežje – punct de frontieră rutier
Koper – punct de frontieră portuar
Dobova – punct de frontieră feroviar
Brnik – punct de frontieră aeroport
Jelšane – punct de frontieră rutier
Ljubljana – punct de frontieră feroviar şi rutier
Gruškovje – punct de frontieră rutier
Sežana – punct de frontieră feroviar şi rutier
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Slovacia Birouri vamale: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Presov, Trnava, 
Trenčin, Čierna nad Tisou

Finlanda Toate birourile vamale fi nlandeze
Suedia Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Regatul Unit

Belfast, Dover, Felixstowe, Aeroportul Gatwick, Goole, Harwich, Aeroportul Heathrow, 
Huli, Ipswich, Liverpool, London (inclusiv Tilbury, Thamesport şi Sheerness), 
Aeroportul Manchester, Baza de containere Manchester, Terminalul Internaţional de 
Mărfuri Manchester, Manchester (doar Portul Ellesmere), Southampton, Teesport

Anexa nr. 3

DOCUMENT COMUN
privind controalele efectuate asupra produselor alimentare reglementate de 

Decizia Comisiei 2006/504/CE

Transportul de............................................... (descrierea produselor alimentare), provenind 
din......................... (ţara terţă), care face obiectul Certificatului de sănătate nr. ...................., 
eliberat la data de.........................., a fost supus următorului control (bifaţi, după caz, una sau 
mai multe căsuţe), care a condus la un rezultat favorabil:

Transportul nu trebuie să fie eliberat din vamă înainte de a fi acceptat şi de a primi din 
partea autorităţii competente dreptul la liberă circulaţie (a se vedea partea C a acestui document).

A. LA PUNCTUL DE INTRARE *)
Import

  Tranzit către punctul de import desemnat ***)
Control documentar **)  
.......................................................................................................................................................

(autoritatea competentă, stat membru)
Data Ştampila Semnătura
............................ ............................ ............................

B. LA PUNCTUL DESEMNAT DE IMPORT
 Control de identitate ****)
 Certificatele şi celelalte documente de însoţire ale transportului corespund etichetării 

transportului
Cert ificatele şi celelalte documente de însoţire ale transportului corespund conţinutului 

transportului
Codurile  de identificare înscrise pe certificate şi pe celelalte documente de însoţire ale 

transportului corespund codului de identificare a entităţilor individuale ale transportului
 (autoritatea competentă, stat membru)

...................................................................................................
Data Ştampila Semnătura
............................. ............................. .............................
Control fi zic (prelevare de probe şi analize) - rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor sunt 
anexate.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(autoritatea competentă, stat membru)
...................................................................................................
Data Ştampila Semnătura
............................. ............................. .............................

C. DECIZIE
 Transportul a fost acceptat şi a primit dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul Comunităţii 

Europene
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 (autoritatea competentă, stat membru
...................................................................................................
Data Ştampila Semnătura
............................. ............................. .............................

 *) În cazul în care punctul de intrare este şi punctul de import desemnat, trebuie completate 
partea B (în cazul în care este relevantă) şi partea C.

**) Con trolul documentar constă în controlul documentelor comerciale şi în verificarea faptului 
că transportul este însoţit de certificatul de sănătate completat şi semnat, precum şi de rezultatele 
prelevării de probe şi ale analizelor. De asemenea, se verifică validitatea certificatului de 
sănătate.

***) Certificatul semnat t rebuie transmis autorităţii competente din punctul de import desemnat.
****) Controlul de identitat e poate fi efectuat, de asemenea, la punctul de intrare.
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4. Ordinul nr. 417/110/2002 
pentru aprobarea Regulilor specifi ce 

privind etichetarea produselor 
agroalimentare ecologice

publicat în
M. Of. nr. 778 din 25 octombrie 2002

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 317/190/2006 privind modifi carea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, 

alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifi ce privind etichetarea produselor agroalimentare 
ecologice (M. Of. nr. 598 din 11 iulie 2006).

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de implementare, reglementare şi de 
management al resurselor biotehnologice nr. 141.150 din 13 septembrie 2002,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Regulile specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

ANEXĂ

Reguli specifi ce privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

Art. 1. Etichetarea produselor agroalimentare ecologice se face în conformitate cu prevederile 
art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000[1] privind produsele agroalimentare 
ecologice, denumită în continuare OUG nr. 34/2000, şi cu prevederile naţionale în vigoare 
privind etichetarea alimentelor.

Art. 2. În cazul etichetării sau publicităţii produselor vegetale primare neprocesate, a 
animalelor şi a produselor animaliere neprocesate, se fac referiri la modul de producţie ecologică 
numai în următoarele condiţii:

[1] Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, publicată în M. Of. nr. 172 din 21 aprilie 2000, 
a fost aprobată prin Legea nr. 38/2001, publicată în M. Of. nr. 122 din 12 martie 2001.
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a)[1] aceste indicaţii arată în mod clar că este vorba de o metodă de producţie agricolă;
b)[2] produsul este o bţinut în conformitate cu r  egulile de producţie ecologică stabilite în art. 4  

şi 5 din OUG nr. 34/2000 şi în art. 2-4 din Nor  mele metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, sau este importat dintr-o ţară terţă şi se 
supune aceloraşi prevederi;

c) produsul se obţine sau se importă de un operator care este controlat de un organism de 
inspecţie şi certificare în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 din OUG nr . 34/2000;

d) prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare la 
care operatorul este înscris.

Art. 3. În cazul etichetării sau publicităţii produ selor de origine vegetală şi animală procesate, 
destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală 
şi/sau de origine animală, denumirea sub care se vinde produsul va cuprinde referiri la modul 
de producţie ecologică numai în următoarele condiţii:

a) cel puţin 95% din ingredientele de origine agricolă ale produsului sunt produse sau provin 
din produse obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în art. 4 şi 5 
din OUG  nr. 34/2000 şi în art. 2-4 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 917/2001 sau sunt importate şi se supun aceloraşi prevederi;

b)[3] toate ingredientele de origine agricolă ale produsului sunt incluse la pct. III din anexa 
nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 sau au fost 
autorizate provizoriu de un sta  t membru;

c) produsul conţine numai substanţele prevăzute la pct. I din anexa nr. 3 la normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, ca ingrediente de origine 
neagricolă;

d) produsul sau ingredientele sale  de origine agricolă, menţionate la lit. a), sunt supuse 
unor tratamente numai cu substanţele prevăzute la pct. II din anexa nr. 3 la normele metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului n r. 917/2001;

e) produsul sau ingredientele sale nu sunt supuse tratamentelor care implică utilizarea 
radiaţiilor ionizante;

f) produsul este preparat sau importat de un operator care este controlat de un organism 
de inspecţie şi certificare în  conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 din OUG nr. 34/2000;

g) prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul org anismului de inspecţie şi certificare 
care a efectuat ultima inspecţie a operatorului;

h) produsul este obţinut fără utilizarea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor 
deriv ate din astfel de organisme;

i) indicaţiile privind modul de producţie ecologică trebuie să stabilească în mod clar că se 
referă la un mod de pro ducţie agricolă şi trebuie să fie însoţite de o menţiune privind ingredientele 
de origine agricolă respective, în condiţiile în care  această menţiune nu este înscrisă în lista 
ingredientelor.

j)[4] ingredientele de origine agricolă menţionate la lit. b) se folosesc numai dacă:
– ingredientele obţinute conform regulilor de producţie din agricultura ecologică nu sunt 

produse în cantităţi suficiente în Uniunea Europeană;

[1] Lit. a) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 317/2006.

[2] Lit. b) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din Ordinul 
nr. 317/2006.

[3] Lit. b) de la art. 3 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Ordinul 
nr. 317/2006.

[4] Lit. j) de la art. 3 a fost introdusă prin art. I pct. 4 din Ordinul nr. 317/2006.

Art. 3
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– nu pot fi importate din ţări terţe, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 721/2003 pentru aprobarea Regulilor privind importul 
şi exportul produselor agroalimentare ecologice.

Art. 4. Produsele vegetale care fac obiectul etichetării şi publicităţii în conformitate cu 
prevederile art. 2 sau 3 pot cuprinde referiri la conversia către modul de producţie ecologică 
în următoarele condiţii:

a) îndeplinesc toate cerinţele menţionate la art. 2 sau 3, cu excepţia celei referitoare la 
perioada de conversie specificată la art. 1 din anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001;

b) respectă o perioadă de conversie de cel puţin 12 luni înainte de recoltare;
c) indicaţii le de pe eticheta produsului sunt inscripţionate astfel încât să nu inducă în eroare 

cumpărătorul asupra acestui produs, faţă de produsele care îndeplinesc toate cerinţele prevăzute 
la art. 2 sau 3. Aceste indicaţii se formulează ast fel: „produs în conversie către agricultura 
ecologică” şi trebuie să fie prezentate î n acelaşi format, culoare şi stil de caractere cu denumirea 
sub care se vinde produsul. În această formulare cuvintele „agricultura ecologică” nu vor fi mai 
evidente decât cuvintele „produs în conversie către”;

d) produsul conţine doar un singur ingredient vegetal de origine agricolă;
e) prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare 

care a efectuat ultima inspecţie a operatorului;
f) produsul este obţinut fără utilizarea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor 

derivate din astfel de organisme.

Art. 5. Fără a exclude aplicare a prevederilor art. 3, etichetarea şi publicitatea produselor 
de origine vege tală şi animală procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau 
mai multe ingrediente de origine vegetală şi/sau de origine animală,  cuprind indicaţii referitoare 
la modul de producţie ecologică numai în următoarele condiţii:

a)[1] cel puţin 70% din ingredientele de origine agricolă sunt obţinute sau provin din produse 
care se conformează regulilor de producţie ecologică stabilite în art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2000 
şi în art. 2-4 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 sau 
sunt importate din ţări terţe şi se supun aceloraşi prevederi;

b)[2] toate celelalte ingrediente de origine agricolă ale pro  dusului sunt prevăzute la pct. III 
din anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 sau 
au fost autorizate provizoriu de un stat membru;

c) indicaţiile care fac referire la modul de producţie ecologică sunt înscrise în lista ingredientelor 
şi se referă numai la ingredientele obţinute în conformitate cu regulile de producţie ec  ologică 
stabilite în art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2000 şi în art. 2-4 din normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 sau sunt importate şi se supun aceloraşi prevederi. Acestea 
sunt prezentate în aceeaşi culoare, mă rime şi stil de caractere cu celelalte indicaţii din lista 
ingredientelor. De asemenea, aceste indicaţii trebuie să apară într-o menţiune separată aflată 
în acelaşi câmp vizual cu denumirea sub care se vinde produsul şi trebuie să conţină procentul 
ingredientelor de origine agricolă sau al derivatelor de origine agricolă care au fost obţinute în 
conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2000 şi în 
art. 2-4 din normele metodologice apro-bate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 sau care 
sunt importate şi se supun aceloraşi prevederi. Această menţiune nu va fi mai evidentă, ca 
format, culoare şi stil de caractere, decât denumirea sub care se vinde produsul. Această 

[1] Lit. a) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 5 din Ordinul 
nr. 317/2006.

[2] Lit. b) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 6 din Ordinul 
nr. 317/2006.

Art. 4-5
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menţiune se înscrie astfel: „ ...% din ingredientele agricole au fost obţinute în conformitate cu 
regulile producţiei ecologice”;

d) produsul conţine, ca ingrediente de origine neagricolă, numai substanţele menţionate la 
pct. I din anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001;

e) produsul sau ingredientele sale de origine agricolă menţionate la lit. a) nu au fost supuse 
unor tratamente care implică utilizarea de substanţe care nu sunt specificate la pct. II din anexa 
nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001;

f) produsul sau ingredientele sale nu au fost supu se tratamentelor care implică utilizarea 
radiaţiilor ionizante;

g) produsul a fost preparat sau importat de un operator care a fost supus controlului de 
către un organism de inspecţie şi certif icare în conformitate cu art. 7 şi 8 din OUG nr. 34/2000;

h) prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare la 
care operatorul este înscris;

i) produsul este obţinut fără utilizarea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor 
deriva te din astfel de organisme.

Art. 6. Listele limitative ale substanţelor şi produselor menţionate la art. 3 lit. b), c ) şi d) şi 
art. 5 lit. b), d) şi e) sunt stabilite la pct. I, II şi III din anexa nr. 3 la normele metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001.

Art. 7. Un ingredient obţinut c onform regulilor de producţie ecologică stabilite la art. 4 şi 5 
din OUG nr. 34/2000 şi la art. 3 din normele metodologice aproba te prin Hotărârea Guvernului 
nr. 917/2001 nu poate intra în compoziţia unui produs specifi cat la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din 
OUG nr. 34/2000, împreună cu acelaşi tip de ingredient care a fost obţinut după alte reguli 
decât cele de producţie ecologică.

Art. 8.[1] (1) Pe eticheta şi publicitatea unui produs ecologic se va aplica sigla «ae» specifi că 
produselor ecologice controlate.

(2) Regulil e de utilizare a siglei «ae» sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte 
integrantă din prezentele reguli.

Anexa nr. 1[2]

Regulile de utilizare a siglei „ae”

Art. 1. (1) Sigla „ae” este utilizată în scopul certificării-identificării produselor agroalimentare 
ecologice şi garantează că produsele agroalimentare care poartă această siglă îndeplinesc 
următoarele condiţii:

a) provin din agricultura ecologică din România şi sunt comercia lizate în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice şi a Regulamentului 
Consiliului (CEE) nr. 2.092/91; şi

b) sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R.;

c) provin din import şi sunt certificate în România de un organism de inspecţie şi certificare 
acreditat de M.A.P.D.R.

(2) Reprezentarea grafică şi descrierea siglei „ae” de certificare-identificare sunt prezentate 
în anexa  nr. 2 lit. A la reguli.

(3) Sigla „ae” cu scop informativ-publicitar, ale cărei reprezentare grafică şi descriere sunt 
prezentate în anexa nr. 2 lit. B la reguli, are rolul de informare cu privire la agricultura ecologică 
ş i produsele agroalimentare ecologice.

[1] Art. 8 a fost introdus prin art. I pct. 7 din Ordinul nr. 317/2006.
[2] Anexa 1 a fost introdusă prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 317/2006.

Art. 6-8
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Titularul siglei „ae”

Art. 2. (1) Sigla „ae” este proprietatea exclusivă a M.A.P.D.R., urmând a fi înregistrată de 
titularul acesteia at ât pe plan intern la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cât şi pe plan 
internaţional la Organizaţia Mondială de Propr ietate Intelectuală sau în alte state şi/sau la alte 
organisme internaţionale, ori de câte ori această înregistrare se dovedeşte necesa ră pentru 
protecţia mărcii şi a drepturilor conferite de aceasta.

(2) M.A.P.D.R. asigură gestiunea siglei „ae”.
(3) Drepturile cu privire la sigla de certificare nu pot fi transmise decât de către titularul 

siglei. Sigla de certificare nu poate face obiectul unei cesiuni, unui g aj ori unei alte garanţii 
reale şi nici al unei executări silite.

Folosirea siglei „ae” în scop de certifi care-identifi care

Art. 3. (1) Sigla „ae” în scop de certificare-identificare se înscrie/aplică, după caz, pe produs, 
pe etichetele şi ambalajele produselor agroalimentare ecologice, menţionate în art. 2 alin. (1) 
lit. a) şi b) din OUG nr. 34/2000, obţinute în România sau, după caz, pe produs, pe etichetele 
sau ambalajele produselor agroalimentare importate  în conformitate cu prevederile cap. II şi 
III din  Regulile privind importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice, aprobate prin 
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 721/2003.

(2) Dreptul de utilizare a siglei „ae” pe produs, etichetele şi ambalajele produselor 
agroalimentare ecologice îl au producătorii, procesato rii şi importatorii înregistraţi la M.A.P.D.R. şi 
care sunt supuşi controlului unui organism de inspecţie şi certificare acreditat de M.A.P.D.R.

(3) Sigla „ae” în scop de certificare-identificare se înscrie/aplică pe produs, pe eticheta şi 
ambalajul unui produs agricol, procesat sau neprocesat, sau pe produsele alimentare certificate 
în agricultura ecologică, doar dacă cel puţin 95% din ingredientele care intră în compoziţia 
produsului sunt obţinute şi respectă următoarele condiţii:

a) produsele de origine vegetală sunt produse şi procesate în conformitate cu preved erile 
art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2000 şi ale art. 3 şi 4 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 917/2001 sau sunt importate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 721/2003;

b) produsele animaliere şi de origine animală sunt produse şi procesate în conformitate cu 
prevederile art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2000 şi ale art. 3 şi 4 din normele metodologice aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 sau sunt importate în conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 721/2003.

 (4) Produsele agroalimentare ecologice aflate în perioada de conversie nu se inscripţionează 
cu sigla „ae” de certificare-identificare.

Art. 4. (1) Mo delul cererii de solicitare a utilizării siglei „ae” în scop de certifi care-identifi care 
este prevăzut în anexa nr. 3 la reguli. Cererea se completează în două exemplare şi se aprobă 
de către directorul general al direcţiei generale în subordinea căreia se afl ă Compartimentul 
de agricultură ecologică din cadrul M.A.P.D.R.

(2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative:
a) fişa de înregistrare a operatorul ui, aprobată de M.A.P.D.R.;
b) contractul încheiat de producător cu  un organism de inspecţie şi certificare acreditat de 

M.A.P.D.R.;
c) certificatul de produs ecologic, eliberat  de organismul de inspecţie şi certificare cu care 

producătorul a încheiat contractul;
d) forma finală a etichetei produselor, conţinân d şi sigla de certificare, lipită pe o foaie format A4.

 Folosirea siglei „ae” în scop informativ-publicitar

Art. 5. (1) În scopul promovării conceptului de agricultură ecologi că, persoanele fizice sau 
juridice înscriu sigla „ae” în scop informativ-publicitar pe suporturile de comunicare şi informare, 

Anexa nr. 1
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în legătură directă cu activitatea şi/sau produsele agroalimentare ecologice menţionate în art. 2 
alin. (1) lit. a) şi b) din OUG nr. 34/2000.

(2) În acest scop, solicitantul va completa cererea de utilizare a siglei „ae” î n scop 
informativ-publicitar prevăzută în anexa nr. 4 la reguli. Cererea se completează în două 
exemplare şi se aprobă de către directorul general al direcţiei generale în subordinea căreia 
se află Compartimentul de agricultură ecologică din cadrul M.A.P.D.R. Cererea va fi însoţită 
de un proiect definitiv cu o machetă inclusă de utilizare a siglei „ae”.

Art. 6. (1) Utilizarea siglei „ae” în scop de certifi care-identifi care şi/sau în scop informativ-publicitar 
pe produse, eti chete, ambalaje şi, respectiv, pe suporturile de comunicare şi informare fără 
aprobarea prealabilă a M.A.P.D.R., solicitată şi acordată conform procedurii din prezentul ordin, 
este strict interzisă.

(2) Orice folosire necorespunzătoare a siglei „ae” îi dă dreptul gestionarului mărcii de a 
întreprinde, în conf ormitate cu legislaţia în  vigoare, toate demersurile şi acţiunile judiciare 
necesare având ca scop încetarea folosirii necorespunzătoare şi recuperarea eventualelor 
prejudicii produse ca urmare a acestei folosiri.

Art. 7. M.A.P.D.R., prin compartimentul de specialitate, este responsabil să verifi ce în 
fi ecare moment dacă folosirea siglei de certifi care „ae” pe produsele spe cifi cate în cerere este 
conformă cu prevederile prezentului ordin.

Anexa nr. 2[1]

A. Harta grafi că a siglei „ae” în scop de certifi care-identifi care

Introducere
1. Materializarea menţiunii de agricultură ecologică prin logotipul „ae” în scop de 

certificare-identificare permite aducerea imaginii vizuale a unui produs agroalimentar  obţinut 
din agricultura ecologică cu toate garanţiile d e conformitate cu legislaţia naţională în vigoare 
privind agricultura ecologică, aşa cum este definită în OUG nr. 34/2000. Ea garantează că 
produsul agricol şi ingredientele de origine agricolă ce intră în compoziţia unui produs alimentar 
au fost produse, procesate şi condiţionate de către un operator supus controlului unui organism 
de inspecţie şi certificare acreditat de către M.A.P.D.R.

Câmpul de aplicare
2. Logotipul „ae” în scop de certificare-identificare este proprietatea exclusivă a M.A.P.D.R. şi 

nu poate fi utilizat decât cu respectarea strictă a prezentelor reguli.
Elemente componente ale logotipului „ae”
 3. Elementele ce formează acest logotip sunt inseparabile.
El este compus dintr-un cerc alb de fundal, cu contur negru, în centrul căruia este aşezată 

abrevierea „ae” a denumirii „agricultura ecologică ”, litera „a” (minuscul) de culoare neagră 100% 
şi litera „e” (minuscul) de culoare  verde, pantone 360 C.

Aceste două litere au desenată deasupra lor o frunză stilizată de culoare verde. Toate 
aceste elemente formează un simbol. Originalitatea acestui simbol este dată de litera „e”, care 
generează litera „a”, creând astfel o imagine modulară, uni tară.

„AGRICULTURA ECOLOGICĂ” este scris cu majuscule, cu caracterul de literă Futura Bold şi 
dispus sus, pe circumferinţa cercului, central faţă de axul vertical, având culoarea neagră 100%. Tot 
pe  circumferinţa cercului alb, în interior, pe axul transversal, sunt desenate două gru puri a câte 15 
segmente de raze, poziţionate opus, unul în dreapta şi celălalt în stânga, de culoare neagră 100%.

Logotipul „ae”, cu scop de certificare-identificare, mai are înscris cuvântul „CERTIFICAT” 
cu litere majuscule şi cu acelaşi caracter de literă Futura Bold ca şi „AGRICULTURA ECOLOGICĂ”, 

[1] Anexa 2 a fost introdusă prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 317/2006.
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pe circumferinţa cercului alb, diametral opus faţă de înscrisul „AGRICULTURA ECOLOGICĂ”, 
sub grupul de  litere „ae” şi de culoare neagră 100% (figura 1).

Logotipul „ae” se tipăreşte în două culori, negru 100% şi verde pantone 360 C, pentru un 
tipar cu culori speciale, iar pentru un tipar în policromie, în 3 culori, Black = 100% (negru), 
verde compus din Cyan = 71% şi Yellow = 87%.

Dimensiunile logotipului „ae” pe etichetă
4. Logotipul trebuie să fie perfect vizibil ş i toate menţiunile trebuie să fie lizibile. Diametrul 

logotipului nu trebuie să fie mai mic de 15 mm (figura 2).
Utilizarea pe suporturile colorate
5. Indiferent de materialul tipărit, logotipul trebuie să conserve aspectul iniţial. În cazul unui 

tipar alb-negru, elementele de culoare  neagră rămân negre 100%, iar cele care sunt de culoare 
verde se transformă în negru 50% (gri) (figura 3).

În cazul în care suportul pe care se tipăreşte este colorat în masă, el nefiind alb, cercul alb 
din logotip necesită a 3-a culoare într-un tipar cu culori speciale (alb) şi a 4-a culoare într-un 
tipar policromie (alb) (figura 4).

Amplasarea pe ambalaje
6. Logotipul trebuie să fie uşor reperabil şi trebuie să apară o dată pe faţa principală şi o 

dată pe faţa secundară a ambalajului. În cazul recipientelor de sticlă/plastic logotipul se va 
aplica pe eticheta principală.

7. Logotipul

B. Harta grafi că a mărcii de certifi care „ae” în scop informativ-publicitar

Introducere
1. Materializarea menţiunii de agricult ură ecologică prin logotipul „ae” în scop informativ-publicitar 

pe suporturile de comunicare contribuie la informarea privind agricultura ecologică.
Câmpul de aplicare
2. Logotipul „ae” în scop informativ-publicitar este proprietatea exclusivă a M.A.P.D.R. şi 

nu poate fi utilizat decât cu respectarea strictă a prezentelor reguli.
Elemente componente a le logotipului „ae”
3. Elementele ce formează acest logotip sunt inseparabile.

Anexa nr. 2
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El este compus dintr-un cerc alb de fundal, cu contur negru, în centrul căruia este amplasată 
abrevierea „ae” a denumirii „agricultura ecol ogică”, litera „a” (minuscul) de culoare neagră 100% 
şi litera „e” (minuscul) de culoare verde, pantone 360 C.

Aceste două litere au desenată deasupra lor o frunză stilizată de culoare verde. Toate 
aceste elemente formează un simbol. Originalitatea acestui simbol este dată de l itera „e”, care 
generează litera „a”, creând astfel o imagine modulară, unitară.

„AGRICULTURA ECOLOGICĂ” este scris cu majuscule, cu caracterul de literă Futura Bold 
şi dispus pe circumferinţa cercului, central faţă de axul vertical, diametral opus „AGRICULTURA”, 
su s, şi „ECOLOGICĂ”, jos, ambele având culoarea neagră 100%. Între aceste două cuvinte, 
pe circumferinţa cercului alb, în interior, pe axul transversal, sunt desenate două grupuri a câte 
15 segmente de raze, poziţionate opus, unul în dreapta şi celălalt în stânga, de culoare neagră 
100% (figura 1).

Logotipul „ae” se tipăreşte în două culori, negru 100% şi verde pantone 360 C, pentru un 
tipar cu culori speciale, iar pentru un tipar în policromie, în 3 culori, Black = 100% (negru), 
verde compus din Cyan = 71% şi Yellow = 87%.

Dimensiunile logotipului „ae” pe etichetă
4. Logotipul trebuie să fie perfect vizibil şi toate menţiunile trebuie să fie lizibile. Diametrul 

logotipului nu trebuie să fie mai mic de 15 mm (figura 2).
Utilizarea pe suporturile colorate
5. Indiferent de materia lul tipărit, logotipul trebuie să conserve aspectul iniţial.
În cazul unui tipar alb-negru, elementele de culoare neagră rămân negre 100%, iar cele 

care sunt de culoare verde se transformă în negru 50% (gri) (figura 3).
În cazul în care suportul pe care se tipăreşte este colorat în mas ă, el nefiind alb, cercul alb 

din logotip necesită a 3-a culoare într-un tipar cu culori speciale (alb) şi a 4-a culoare într-un 
tipar policromie (alb) (figura 4).

Amplasarea pe suporturile de comunicare
6. Logotipul trebuie să fie uşor reperabil, iar amplasarea sa pe suporturile de comunicare 

trebuie să permită a se vizualiza numai materialele pentru agricultura ecologică, fără a crea 
dubii sau confuzii.

7. Logotipul

Anexa nr. 2
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Anexa nr. 3[1]

Cerere de solicitare a utilizării siglei „ae” de certificare-identificare

Domnul/Doamna/Unitatea ........................ , domiciliat/domiciliată/sediul în localitatea .................. , 
str. ................ nr. ..... , judeţul ........... , B.I./C.I. seria ...... nr. .......... , eliberat/eliberată la data de 
.......... , CNP/CUI ............ , telefon ............ , fax ........... , e-mail .............
 Producător □ Procesator □ Importator □
În baza documentelor justifi cative anexate la prezenta cerere, solicit utilizarea siglei „ae” de certifi care.
Anexez:

□ fi şa de înregistrare a operatorului, aprobată de 
M.A.P.D.R.

□ contractul încheiat de producător cu un 
organism de inspecţie şi certifi care acreditat de 
către M.A.P.D.R.

□ certifi catul de produs ecologic, eliberat de 
organismul de inspecţie şi certifi care cu care 
producătorul a încheiat contractul

□ forma fi nală a etichetei produselor, conţinând şi 
sigla de certifi care, lipită pe o foaie format A4

Angajament: Mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind producţia 
ecologică, procesarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice şi regulile de folosire a siglei 
de certifi care „ae” pentru sectorul de agricultură ecologică pentru produsele specifi cate mai jos, să 
accept controalele efectuate de M.A.P.D.R. şi să comunic la M.A.P.D.R. toate modifi cările aduse atât 
pe etichete, cât şi din lista produselor agricole procesate sau neprocesate.
Semnătura ......................................
Data ..........................
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
De acord □
Se respinge □
Motivul ...............................................................................................................................................
............................
………………………………………………………………………………………………………………………
….
Numele şi prenumele directorului general ...................................
Semnătura ..............................

Anexa nr. 4[2]

Cerere de solicitare a utilizării siglei „ae” în scop informativ-publicitar

Domnul/Doamna/Unitatea ......................... , domiciliat/domiciliată/sediul în localitatea ................... , 
str. ............. nr. ...... , judeţul .............. , B.I./C.I. seria ....... nr. ........... , eliberat/eliberată la data de 
............ , CNP/CUI ................. , telefon ............. , fax ............ , e-mail .................
Solicit utilizarea siglei „ae” de comunicare.
Angajament: Mă angajez să respect regulile de folosire a siglei „ae” pentru proiecte de suport de 
comunicare (va fi  ataşată macheta la această cerere).
Semnătura ............... Data ...............
Suport de comunicare (se va preciza tipul de 
suport, de exemplu: afi ş, catalog, ghid, materiale 
pentru expoziţii etc.)

Modul de difuzare (se vor preciza locul, scopul 
etc.)

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
De acord □
Se respinge □
Motivul ................................................................................................
………………………………………………………………………….
Numele şi prenumele directorului general ...............................................
Semnătura .............................

[1] Anexa 3 a fost introdusă prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 317/2006.
[2] Anexa 4 a fost introdusă prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 317/2006.

Anexele nr. 3-4



5. Ordinul nr. 206/447/86/2002 
pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea 

cărnii de pasăre

publicat în
M. Of. nr. 699 din 24 septembrie 2002

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 679/1237/257/2004 privind modifi carea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 206/447/86/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii 
de pasăre (M. Of. nr. 966 din 21 octombrie 2004).

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 168.642 din 9 mai 2002, întocmit de Direcţia politici şi 
strategii alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele cu privire la comercializarea cărnii de pasăre, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv prin direcţiile de sănătate 
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi ofi ciile judeţene pentru protecţia consumatorilor, 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

Anexă

Norme cu privire la comercializarea 
cărnii de pasăre

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentele norme se referă la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească carnea 
de pasăre provenită din producţia internă sau din import, pentru a fi comercializată. Carnea 
poate proveni de la următoarele specii:
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a) găini;
b) raţe;
c) gâşte;
d) curci;
e) bibilici.

Art. 2. Agenţii economici care comercializează carne de pasăre îşi desfăşoară activitatea 
numai cu respectare a reglement ărilor în  vigoare şi a  prevederi lor prezentelor norme.

Capitolul II. Defi nirea şi descrierea produsului

Art. 3. În sensul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
1. carnea de pasăre – carnea destinată consumului uman, provenită din sacrificarea speciilor 

de păsă ri domestice menţionate la art. 1, care nu a fost supusă nici unui tratament, except ând 
tratamentul de răcire – refrigerare, congelare;

2. carcasa de pasăre – întregul corp al unei păsări din speciile menţionate la art. 1, după 
sângerare, deplumare şi eviscerare; îndepărtarea inimii, ficatului, plămânilor, pipotei, rinichilor, 
picioarelor şi a capului nu este obligatorie; îndepărtarea guşii este opţională doar în cazul 
palmipedelor. Carcasele de pasăre provin de la păsări domestice:

a) pui de carne, broiler de curcă, raţe tinere sau boboci, raţe tinere leşeşti, gâşte tinere sau 
pui, bibilici tinere – păsări cu vârful sternului flexibil (nu este osificat);

b) cocoşi, găini, păsări adulte: curcani adulţi,  raţe adulte, raţe leşeşti, gâşte adulte, bibilici 
adulte – păsări cu vârful sternului rigid (osificat);

c) claponi: masculi castraţi chirurgical înainte de a atinge maturitatea sexuală;
 d) păsări cu carcasa mai mică decât 750 g (fără organe, cap şi picioare);
3. piese tranşate:
a) jumătăţi: jumătăţile de carcasă obţinute prin tăierea longitudinală în p lanul alăturat 

sternului şi coloanei vertebrale;
b) sferturi: părţile obţinute prin s ecţionarea longitudinală şi transversală a carcaselor, având 

ca rezultat sferturi anterioare şi/sau pos terioare (cu sau fără glanda uropigenă);
c) sferturi posterioare neseparate: ambele sferturi posterioare unite printr-o porţiune a 

spatelui , cu sau fără târti ţă;
d) piept: sternul şi coastele sau o parte a acestora, distribuite pe ambele părţi, împreună 

cu musculatura în aderenţă naturală. Pieptul poate fi întreg sau porţionat în ju mătăţi;
e) pulpă: femurul, tibia şi fibula cu musculatura în aderenţă naturală. Cele două secţionări 

vor fi practicate la nivelu l articulaţiilor; se admite secţionarea mai jos de articulaţia 
tibio-tarso-metatarsiană cu maximum 1 cm;

f) pulpă de pui cu o porţiune din spate ataşată: greutatea porţiunii ataşate, respectiv oase le 
sacrum, coxal cu musculatura aferentă nu trebuie să depăşească 25% din greutatea totală a 
piesei;

g) pulpa superioară: femurul împreună cu musculatura în aderenţă naturală. Cele două 
secţionări vor fi practicate la nivelul articulaţiilor; 

h) pulpa inferioară: tibia şi fibula cu musculatura în aderenţă naturală. Cele două secţionări 
vor fi prac ticate la nivelul articulaţiilor;

i) aripi: h umerus, radius şi ulna cu musculatura î n aderenţă naturală .
Vârful şi oasele carpiene se pot îndepărta. Humerusul sau radiusul şi ulna cu musculatura 

în aderenţă naturală pot fi prezentate şi separat. Cele două se cţionări vor fi practicate la nivelul 
articulaţiilor;

j) aripi neseparate: aripi în aderenţă naturală cu o porţiune toracică a cărei greutate nu 
trebuie să depăşească 45% din greutatea totală a piesei;
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k) piept dezosat: piept înt reg sau porţionat în jumătăţi, fără os, rezultat din îndepărtarea 
sternului, claviculei, coastelor şi a părţii cartilaginoase a sternului;

l) piept dezosat cu osul iadeş: piept dezosat, fără piele, cu clavicula şi partea car tilaginoasă 
a sternului; greutatea claviculei şi a cartilajului nu trebuie să depăşească 3% din greutatea 
totală a piesei;

m) tacâm de pasăre: părţile anatomice rezul tate după detaşarea pulpei cu os şi a pieptului 
cu os, formate din regiunea dorsolombosacrală, aripi, gât, regiunea costală rămasă de la 
detaşarea pieptului;

n) spinări de pasăre:  porţiunea anatomică rezultată după detaşarea jumătăţilor posterioare, 
a aripilor şi a pieptului. Cuprinde gâtul, spatele până la regiunea lombară, coastele, stratul 
muscular, grăsimea şi pielea în aderenţă naturală;

4. organ e de pasăre – inima (cu sau fără sacul pericardic), pipota (fără cuticulă şi fără 
conţinut) şi ficatul (fără vezica biliară).

Pipotele şi inimile nu trebuie să prezinte grăsime aderentă.
Ficat gras (foie gras) – ficat ul de gâscă sau de raţă provenită din speciile Cairina moscata 

sau prin încrucişarea Cairina moscata cu Anas platyrhynchos. Ficatul gras provine de la păsări 
îngrăşate şi abatorizate după o tehnologie specială. Ficatul trebuie să aibă o culoare uniformă 
şi următoarea greutate:

a) ficatul de raţă – minimum 250 g net;
b) ficatul de gâscă – minimum 400 g net;
5. alte părţi comestibile:
a) creste şi fudulii provenite d e la păsările adulte;
b) grăsime de pasăre;
6. carne de pasăre sep arată mecanic – pastă cu granulaţie fină obţinută prin separarea 

mecanică a cărnii de pe oasele carcasei de pasăre, exclusiv pielea gâtului, gheare, capete şi 
organe.

Capitolul III. Clasifi carea cărnii de pasăre

Art. 4. (1) Carnea de pasăre, aşa cum este definită la art. 3 pct. 2 şi 3, se clasifică în funcţie 
de conformaţie şi de as pectul carcaselor sau al părţilor de carcasă  în:

a) clasa A;
b) clasa B.
(2) Clasificarea se realizează în funcţie de  aspectul cărnii, prezenţa grăsimii şi gradul 

distrugerilo r sau al contuziilor.
(3 ) Carcasele de pasăre şi părţile tranşate din carnea de pasăre definite în prezenta normă 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime pentru a fi încadrate în clasele A şi B:
a) să fie intacte din punct de vedere al prezentării;
b) să fie curate, fără nici un fel de corpuri străine vizi-bile, mizerie sau sânge;
c) să nu aibă mirosuri străine;
d) să nu prezinte pete vizibile de sânge, cu excepţia celor mici şi şterse;
e) să nu aibă  oase rupte  proeminente  (fracturi deschise);
f) să nu prezinte contuzii severe.
În cazul cărnii de pasăre proaspete nu trebuie să existe urme de congelare anterioară.
(4) Pentru a fi incluse în clasa A carcasele şi părţile tranşate din carne de pasăre trebuie 

să îndeplinească în plus următoarele criterii:
a) să aibă o conformaţie bună şi să fie consistente, p ieptul să fie bine dezvoltat, lat, lung 

şi cărnos; picioa rele să fie, de asemenea, cărnoase; la pui, raţe tinere sau pui de raţă şi curcani 
trebuie  ca pieptul, spatele şi pulpele să aib ă un strat subţire şi uniform de grăsime; la găini, 
cocoşi, raţe şi gâşte tinere s e permite existenţa unui strat de grăsime mai gros; la gâşte carcasa 
trebuie să prezinte un strat de grăsime de la moderat la gros;
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b) pe piept, picioare, târtiţă, încheieturile picioarelor şi vârfurile aripilor pot fi prezente câteva 
pene mici, tuleie (capete ale penelor) şi puf; în cazul păsărilor, raţelor, curcanilor şi gâştelor 
pentru fier t pot fi prezente câteva pene şi în alte părţi ale carcasei;

c) se permite existenţa unor leziuni, contuzii şi decolorări, cu condiţia ca acestea să fie mici 
şi nesemnificative şi să nu fie prezente pe piept sau picioare; vârful aripii poate să lipsească; 
la vârfurile aripilor se permite o uşoară colorare în roşu;

d) în cazul păsărilor congelate nu trebuie să existe urme de arsuri de la congelare, cu 
excepţia celor care sunt accidentale, mici şi nesemnificative şi nu sunt prezente pe piept s au 
picioare; arsura de la congelare, în sensul reducerii calităţii, este uscarea ireversibilă la nivel 
local sau zonal a pielii şi/sau a cărnii care poate să indice următoarele schimbări:

– în culoarea originală – în cele mai multe cazuri culoarea devine pală; şi/sau
– în aromă şi miros – lips ă de aromă sau miros de rânced; şi/sau
– în consistenţă – uscată, spongioasă.

Capitolul IV. Carnea de pasăre separată mecanic

Art. 5. (1) Materia primă utilizată la obţinerea cărnii de pasăre separate mecanic trebuie 
să fie obţinută şi să corespundă cerinţelor prevederilor legale în vigoare.

(2) Este interzisă utilizarea drept materie primă, la obţinerea cărnii de pasăre separate 
mecanic, a pielii gâtului, a ghearelor, capului şi organelor de pasăre rezultate din abatorizare.

(3) Carnea de pasăre separată mecanic se obţine şi se utilizează în unităţi autorizate sanitar 
veterinar, cu respectarea normelor sanitare şi sanitare veterinare în vigoare.

Art. 6. (1) Carnea de pasăre separată mecanic se utilizează numai în fabricaţia produselor 
din carne supuse obligatoriu unui tratament termic de minimum +720C şi unui timp de menţinere 
de 20 minute în centrul geometric al produsului sau altei combinaţii timp/temperatură care să 
asi gure aceeaşi securitate a produsului.

(2) În cazul în care carnea separată mecanic se obţine în unităţi de abatorizare a păsărilor, 
timpul maxim dintre obţinerea carcaselor şi ut ilizarea lor la producerea cărnii separate mecanic 
trebuie să fie de maximum 48 de ore.

(3) În cazul în care carnea de pasăre separată mecanic este produsă şi folosită în aceeaşi 
unitate, ea se dep ozitează în spaţiu frigorific la -120C, cu menţionarea datei abatorizării şi a 
datei dezosării.

(4) Carnea de pasăre separată mecanic care provine din alte unităţi decât din cea în care 
se folos eşte ca materie primă trebuie să fie ambalată, etichetată şi să fie însoţită de documente 
conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul V. Forme de comercializare a cărnii de pasăre

Art. 7. (1) Carcasele de pasăre se comercializează astfel:
a) carcasele eviscerate parţial: carcasele de la care nu s-au îndepărtat inima, f icatul, 

plămânii, pipota, capul sau picioarele. În cazul palmipedelor nu este obligatorie îndepărtarea 
guşii;

b) carcasele eviscerate, cu sau fără organe: carcasele care se prezintă cu sau fără 
organe. Prezenţa organelor se va menţiona pe etic hetă în denumirea sub care este vândut 
produsul.

(2) Produsele enumerate la art. 3 pct. 3 lit. a)-k) pot fi comercializate cu sau fără piele, fiind 
obligatorie menţionarea pe etichetă în denumirea sub care este vândut produsu l. Tacâmul de 
pasăre se poate comercializa cu sau fără aripi, cap, gât şi picioare, fiind obligatorie menţionarea 
pe etichetă în denumirea sub care este vândut produsul.
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(3) În funcţie de starea termică, carnea de pasăre se poate comercializa în una dintre 
următoarele stări:

a) refrigerată la maximum +40C, temperatură determinată în profunzime;
b) congelată la minimum -1 20C, temperatură determinată în profunzime; sau
c) congelată rapid la minimum -180C, temperatură determinată în profunzime.
(4) Forma sub care se comercializează carnea de pasăre menţionată la alin. ( 1), (2) şi (3) 

se înscrie pe etichetă în denumirea sub care se vinde produsul, pentru informarea corectă şi 
completă a consumatorului.

(5) După starea termică, carnea de pasăre separată mecanic se  prezintă:
a) refrigerată la maximum +40C, temperatură determinată în profunzime;
b) congelată la minimum -120C, temperatură determinată în profunzime.
Carnea de pasăre separată mecanic se comercializează numai pentru utilizarea în fabricarea 

produselor din carne tratate termic, fiind interzisă comercializarea ca atare sau în amestec 
cu alte ingrediente în unităţile de desfacere angro şi cu amănuntul. Acelaşi regim se aplică 
şi în cazul oferirii cu titlu gratuit a acestor pr oduse de către agenţii economici, asociaţii sau 
fundaţii.

(6)[1] Carcasele de pa săre se comercializează numai preambalate individual, cu excepţia 
carcaselor de p asăre care se livrează pentru consumuri colective şi unităţi de procesare. Pentru 
a cţiuni de vânzări promoţionale se acceptă şi alte forme de ambalare, în conformitate cu 
acţiunea de promoţie comercială.

(7) Piesele tranşate şi alte produse comestibile definite la art. 3 pct. 3, 4 şi 5, rezultate din 
sacrificarea păsărilor, se comercializează în unităţi de desfacere angro şi cu amănuntu l numai 
sub formă preambalată, direct din ambalajul colectiv de desfacere.

Capitolul VI. Condiţii tehnice de calitate

Art. 8. 1. Proprietăţi organoleptic e:
a) Carnea de pasăre

 Nr. crt. Caracteristici Condiţii de admisibilitate Metode de 
analiză

Carne refrigerată

1. Aspect Carcase sau organe curate, fără resturi de conţinut intestinal 
sau impurităţi mecanice; suprafaţă netedă, nelipicioasă

STAS 
7031-83 
A1:1997 
pct. 4

2. Culoare Caracteristică speciei

3. Consistenţa 
musculaturii Fermă şi elastică

4. Miros Caracteristic, fără miros străin

5.
Bulionul, după 
fi erbere şi 
sedimentare

Curat, transparent, cu nuanţă opalescentă, fără fl ocoane sau 
sediment, cu grăsime topită la suprafaţă sub formă de 
pelicule sau insule, în funcţie de starea de îngrăşare, cu gust 
şi miros plăcut, caracteristic cărnii proaspete de pasăre

Carne congelată

1. Aspect şi 
culoare

La suprafaţă, culoare cu o nuanţă mai închisă, consistenţă 
tare, tendoane de culoare albă cu refl exe sidefi i, grăsimea de 
culoare specifi că, glazură de gheaţă curată, 
transparentă. După decongelare lentă la maximum + 5°C 
caracteristicile organoleptice sunt asemănătoare cărnii 
refrigerate; culoarea lichidului rezultat (după decongelare) 
alb-gălbuie; se admite o nuanţă roz-roşiatică a ţesutului 
conjunctiv lax. SE INTERZICE RECONGELAREA CĂRNII 
DECONGELATE!

STAS 
7031-83 
A1:1997 
pct. 4

[1] Alin. (6) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 1 din Ordinul nr. 679/2004.
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b) Carnea de pasăre separată mecanic

 Nr. crt. Caracteristici
Condiţii de admisibilitate

Metode de analiză
Refrigerată Congelată

1. Aspect Pastă cu granulaţie fi nă, fără 
corpuri străine

Bloc compact acoperit 
cu cristale fi ne de 
gheaţă; în secţiune 
aceleaşi caracteristici 
ca cea refrigerată

STAS 7031-83 
A1:1997 pct. 42. Culoare De la roz la roz-gălbui

3. Consistenţă Moale-păstoasă Tare

4. Miros şi gust Caracteristic, fără gust sau 
miros străin

Caracteristic, fără gust 
sau miros străin, după 
decongelare

2. Proprietăţi fizico-chimice:
a) Carnea de pasăre

 Nr. crt. Caracteristici
Condiţii de admisibilitate

Metode de analiză
Refrigerată Congelată

1 Reacţia pentru hidrogen 
sulfurat Negativă Negativă STAS 9065/11-75

2. Reacţia Kreis Negativă Negativă STAS 9065/10-75
3. pH 5,8-6 STAS 9065/8-74

4. Azot uşor hidrolizabil, 
NH3/100 g, maxim 25 35 STAS 9065/7-74

b) Carnea de pasăre separată mecanic

 Nr. crt. Caracteristici
Condiţii de admisibilitate

Metode de analiză
Refrigerată Congelată

1. Proteină, minim, % 13,6 STAS 9065/4-81

2. Substanţe grase, maxim, 
% 20 STAS 9065/2-73

3. Umiditate, maxim, % 70 STAS 9065/3-73

4. Colagen, raportat la 
proteina totală, maxim, % 20 STAS 9065/13-81

5. Calciu, maxim, % 1,3  
6. Reacţia Kreis negativă STAS 9065/10-75

7. Reacţia pentru hidrogen 
sulfurat negativă STAS 9065/11-75

8. Azot uşor hidrolizabil, 
NH3/100 g, maxim 25 35 STAS 9065/7-74

3. Proprietăţi microbiologice şi toxicologice:
Car nea de pasăre, inclusiv carnea de pasăre separată mecanic, trebuie să se încadreze 

în parametrii microbiologici şi toxicologici (metale grele, reziduuri chimice), în limitele maxime 
admise stabilite prin legislaţia sanitară şi sanitară veterinară în vigoare.

Art. 9. (1) Verifi carea calită ţii cărnii se face prin verifi carea loturilor de produs. Lotul va fi  
format din cantitatea de carne de pasăre provenită de la acelaşi furnizor în aceeaşi zi de 
fabricaţie, din acelaşi sortiment, din aceeaşi specie, tip de prelucrare, clasă de calitate, stare 
termică şi care provine de la acelaşi producător.

(2) Eşantionul format din produse individuale definite la art. 3 se prelevează, prin sondaj, 
din fiecare lot ce va fi inspectat în abatoare, ateliere de tranşare şi depozite angro şi en détail 
sau, în cazul importului, în momentul efectuării formalităţilor vamale, astfel:
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 Nr. crt. Dimensiunea lotului Dimensiunea probei Numărul tolerabil de bucăţi 
necorespunzătoare

1. 100-500 30 5
2. 501-3.200 50 7
3. >3.200 80 10

(3) La verificarea unui lot de carne de pasăre din clasa A se admite un număr de bucăţi 
necorespunzătoare, conform alin. (2), astfel:

a) pr ezintă tăieturi neefectuate la îmbinare, pentru pulpe, pulpe superioare, pulpe inferioare 
sau aripi;

b) prezin tă maximum 2% cartilaje (extremitatea flexibilă a sternului), în cazul pieptului 
dezosat;

c) prezintă de teriorări, contuzii, decolorări uşoare, puţin vizibile sau urme ale arsurilor de 
la congelare, în cazul pieptului şi pulpelor.

(4) La verificarea unu i lot de carne de pasăre din clasa B, numărul de bucăţi necorespunzătoare 
admise, conform alin. (2), cu privire la abaterile menţionate la alin. (3) lit. a) şi b) se dublează.

(5) În cazul în care lotul con trolat nu este conform, autorităţile competente pentru executarea 
controlului oficial al alimentelor interzic comercializarea sau importul până la intrarea în legalitate, 
conform prevederilor prezentelor norme.

Capitolul VII. Ambalare, marcare, etichetare, 
depozitare, transport şi documente

Art. 10. (1) Ambalarea, marcarea şi etichetarea  se efectuează cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare.

(2) Pe etichetă se va menţiona o singură st are termică a cărnii. În cazul comercializării 
organelor de pasăre, pe etichetă se va menţiona felul acestora în denumirea sub care se vinde 
produsul. Data durabilităţii minimale pentru produsele congelate şi data limită de consum pentru 
produsele refrigerate se stabilesc de către producător şi se înscriu conform normelor în vigoare 
privind etichetarea alimentelor.

(3) În unităţile de producţie, în funcţie de starea termică, carnea  de pasăre se depozitează 
la temperatura de maximum +40 C în profunzime pentru carnea de pasăre refrigerată şi la 
temperatura de minimum -120C în profunzime pentru carnea de pasăre congelată.

(4) Mijloacele pentru transportul cărnii de pasăre trebuie să îndeplinească cerinţele  legislaţiei 
în vigoare şi să fie autorizate din punct de vedere sanitar veterinar.

(5) Fiecare transport va fi însoţit de certificatul de sănătate publică veterinară eliberat de 
medi cul veterinar oficial care asigură supravegherea unităţii şi de declaraţia de conformitate 
eliberată de producător pe propria răspundere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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6. Ordinul nr. 494/859/138/2002 
pentru aprobarea Normelor cu privire 

la comercializarea cărnii de porc

publicat în 
M. Of. nr. 906 din 13 decembrie 2002

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu 
modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 150.093 din 13 iunie 2002, întocmit de Direcţia de industrie 
alimentară, standarde, mărci şi licenţe,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele cu privire la comercializarea cărnii de porc, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv prin direcţiile de sănătate 
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi ofi ciile judeţene pentru protecţia consumatorilor, 
vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.

Anexă

Norme cu privire la comercializarea cărnii de porc

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentele norme stabilesc condiţiile pentru comercializarea cărnii de porc provenite 
din producţia internă sau din import.

Art. 2. (1) Carnea de porc destinată comercializării trebuie să îndeplinească condiţiile 
sanitare veterinare şi sanitare conform reglementărilor în vigoare, precum şi cerinţele din 
prezentele norme.

(2) Agenţii economici pot comercializa carnea de porc num ai cu respectarea reglementărilor 
în vigoare şi a prevederilor prezentelor norme.
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Capitolul II. Defi nirea şi descrierea produsului

Art. 3. În sensul prezentelor norme, se înţelege prin:
(1) carne de porc  – carnea destinată consumului uman, rezultată din sacrificarea porcinelor 

şi care nu a suferit nici un tratament în afara celui de conservare prin frig;
(2) semicarcase de porc cu sau fără cap – corpul porcului sacrificat cu emisiune sangvină 

integral  realizată, eviscerat, tăiat în două pe linia mediană a coloanei vertebrale, fără limbă, 
organe genitale, păr, copite, osânză, rinichi şi diafragmă, cu plaga de sângerare curăţată ;

(3) carne de purcel – carnea provenită de la purceii în greutate de până la 30 kg în viu; 
carne de purcel de lapte - carnea provenită de la purceii în greutate de până la 15 kg în viu, 
cu conformaţia specifică categoriei de vârstă;

(4) elemente de tranşare – porţiunile provenite din tranşarea semicarca selor de porc 
prelucrate prin opărire sau jupuire. Se prezintă în mai multe variante:

a) muşchiuleţ; spată cu rasol şi ceafă; antricot cu cotlet; pulpă cu rasol - jambon; piept cu 
fleică; sau

b) muşchiuleţ; spată cu rasol; garf (ceafă + antricot + cotlet); pulpă cu rasol (jambon); piept 
cu fleică.

Elementele anatomice componente corespund descrierii şi condiţiilor de calitate de mai 
jos:

1. muşchiuleţ – marele, mi cul psoas şi iliacul situat sub vertebrele dorsolombare;
2. spată cu rasol şi ceafă – musculatura şi vertebrele din regiunea cervicală, inclusiv atlasul 

şi musculatura care îmbracă osul scapulum (lopăţica) şi osul humerus; este del imitată anterior 
de tăietura capului şi posterior de linia care trece prin dreptul vertebrei a  5-a în direcţie 
perpendiculară şi paralelă cu coasta; piesa include rasolul anterior;

 3. antricot cu cotlet – muşchiul din regiunea dorsală şi lombară cu întregul suport osos, 
fiind delimitat anterior de a 5-a vertebră dorsală şi posterior de ultima vertebră lombară 
(inclusiv). În partea inferioară este delimitată de secţiunea ce trece între treimea superioară şi 
medie a coastelor şi linia de separare a muşchiului de fleică;

4. pulpă cu rasol (jambon) – musculat ura şi suportul osos din regiunea bazinului, osul 
sacrum, 2 vertebre codale, femurul, rotula şi rasolul din spate;

5. spată cu rasol – musculatura care îmbracă osul scapulum (lopăţica) şi osul humerus. Limita 
din spate a tăieturii trece în dreptul vertebrei a 5-a în direcţia perpendiculară şi paralelă cu 
coastele. Se detaşează prin tăietură sub lopăţică şi deasupra coast elor, trecând prin muşchiul 
care leagă spata de antricot şi piept; cuprinde şi rasolul din faţă;

6. garf – musculatura cu suportul osos (vertebre) din regiun ea cervicală, dorsală şi lombară, 
delimitându-se anterior de tăietura capului (atlas), iar posterior de prima vertebră sacrală 
(exclusiv). În partea inferioară este delimitată de secţiunea care trece între treimea superioară 
şi medie a coastelor pe toată lungimea garfului;

7. piept cu fleică – musculatura şi grăsimea intermusculară cu suportul osos al pieptului 
(stern) şi cele două treimi  inferioare ale coastelor şi musculatura abdominală (fleica) care 
continuă marginea posterioară a coastelor până la delimitarea de pulpă (posterior) şi de cotlet 
(superior);

8. pistolet – porţiunile anatomice rămase după detaşarea muşchiuleţului, pieptului cu fleică 
şi a rasoalelor anterior şi posterior de la semicarcasă;

(5) piese tranşate:
1. muşchiuleţ f asonat – marele, micul psoas şi iliacul situat sub vertebrele dorsolombare. Se 

curăţă de grăsimea aderentă;
2. cotlet cu os – muşchiul din regiunea lombară, cu suportul osos, cu sau fără slănină, cu 

sau fără şoriciul de acoperire, delimitat anterior de ultima vertebră dorsală (ultima coastă) şi 
posterior de prim a vertebră sacrală (exclusiv), iar inferior de linia de separare a muşchiului de 
fleică;
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3. cotlet fără os – porţiunea terminală a muşchiului dorsal din regiunea lombară (între ultima 
 vertebră dorsală şi prima sacrală). Se dezosează, se degresează, se îndepărtează excesul de 
grăsime de la suprafaţă şi se fasonează la teral pe marginea inferioară a muşchiului;

4. cotlet parţial dezosat – cotletul cu os fără şira spinării (corpul vertebrelor şi apofizele 
spinoase), cu coastele secţionate la maximum 2 cm de la marginea inferioară a muşchiului 
dorsal;

5. antricot cu os – muşchiul din regiunea dorsală cu întregul suport osos (treimea  superioară 
a coastelor, inclusiv vertebrele toracice cu apofize), delimitat anterior de prima vertebră dorsală 
(inclusiv), posterior de ultima vertebră dorsală (inclusiv), iar inferior de secţiunea care trece 
între treimea superioară şi medie a coastelor. Se prezintă cu sau fără slănină, cu sau fără 
şori ciul de acoperire;

6. antricot fără os – muşchiul din regiunea dorsală, bine fasonat. Se admite la suprafaţă 
prezenţa unei pelicule fasonate de slănină de până la 0,3 cm. Prezintă extremităţile drepte şi 
 este bine fasonat, fără tăieturi în masa musculară, franjuri sau resturi de oase;

7. antricot parţial dezosat – antricotul cu os fără şira spinării (corpul vertebrelor şi apofizele 
spinoase), cu coastele secţionate la maximum 2 cm de la marginea inferioară a muşchiului 
dorsal;

8. ceafă cu os – musculatura din regiunea cervicală, cu suportul osos, delimitată anterior 
de tăietura capului (inclusiv prima vertebră atlas), iar posterior de  prima vertebră dorsală 
(exclusiv). Se prezintă cu sau fără şoriciul de acoperire;

9. ceafă fără os – muşchiul cefei dezosat, degresat, bine fasonat. Se admite la suprafaţă 
prezenţa unui strat intermitent de 0,5 cm slănină, cu evidenţierea flaxului (fascia de acoperire) 
rămas pe muşchi. Prezin tă extremităţile drepte şi este bine fasonat, fără tăieturi în masa 
musculară, franjuri sau resturi de oase;

10. pulpă cu os – musculatura şi suportul osos din regiunea bazinului (ilium, ischium şi 
pubis), oa sele sacrum, două vertebre codale, femurul şi rotula. Este delimitată anterior de 
ultima vertebră lombară (exclusiv), la linia de separare de fleică, iar posterior de articulaţia 
femurotibiorotuliană (ce separă pulpa de rasolul din spate). Se prezintă cu sau făr ă slănină, 
şoriciul de acoperire; se prezintă şi fără suportul osos din regiunea sacrală; pulpa cu os fără 
slănină se prezintă fără oasele codale şi se admite la suprafaţă un strat discontinuu de 0,5 cm 
de slănină;

11. pulpă fără os – provine din prelucrarea pulpei cu os descrise la pct. 10, la care se 
îndepărtează oasele, grăsimea moale, flaxur ile şi formaţiunile vasculare de pe suprafeţele 
prelucrate;

12. spată cu os – musculatura care îmbracă osul scapulum (lopăţica) şi osul humerus cu 
sau fără slănină şi şorici. Limita din spate a tăieturii trece în dreptul vertebrei a 5-a în direcţia 
perpendiculară şi paralelă cu coastele. Se detaşează prin tăietură sub lopăţică şi deasupra 
coastelor, trecând prin muşchiul care leagă spata de antricot şi piept. Limita de jos trece prin 
articulaţia humeroradiocubitală (cotul care o separă de rasol);

13. spată fără os – provine din prelucrarea spetei cu os descrise la pct. 12, la care se 
îndepărtează oasele, grăsimea moale,  flaxurile şi formaţiunile vasculare de pe suprafeţele 
prelucrate;

14. piept – musculatura şi grăsimea intermusculară cu suportul osos (sternul şi cele două 
treimi inferioare ale coastelor). Pieptul este del imitat superior de antricotul cu os, secţionarea 
făcându-se în linie dreaptă, iar posterior de linia de separare de fleică. Se prezintă cu sau fără 
os, slănină şi şorici;

15. fleică – musculatura abdominală delimitată anterior de piept printr-o tăietură care 
urmăreşte marginea posterioară a coastelor, posterior de pulpă, iar superior de cotlet. Se 
prezintă acoperită cu slănină, cu sau fără şorici;

16. rasol din faţă (ciolan) – osul radial, ulnar şi primul rând de oase carpiene cu musc ulatură 
şi slănină de acoperire, fiind delimitat în partea superioară de articulaţia humeroradioulnară, 
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iar în partea inferioară de articulaţia carpiană. Se prezintă cu sau fără şorici, fără păr, franjuri 
s au impurităţi;

17. rasol din spate (ciolan) – oasele tibia, peroneu şi primul rând de oase tarsiene, cu 
musculatură şi slănină de acoperire, fiind delimitat în partea superioară de articulaţia grasetului, 
iar în partea inferioară de articulaţia jaretului. Separarea rasolului de pulpă se face printr-o 
secţiune perpendiculară pe articu laţia femurotibiorotuliană, urmând linia descendentă ce separă 
muşchii gastrocnemieni (muşchi situaţi în continuarea pulpei şi care rămân la pulpă) de restul 
muşchilor care acoperă oasele tibia şi peroneul. Se prezintă cu sau fără şorici, fără păr, franj uri 
sau impurităţi;

18. slănină tare – slănina de guşă, precum şi slănina de acoperire a musculaturii dorsale, 
rezultate din degresarea carcaselor cu sau fără şorici. Se prezintă în bucăţi întregi, de forme 
aproximativ regulate, care să nu prezinte păr, cheaguri de sânge, resturi de oase;

19. slănină moale – slănina rezultată din zona abdomi nală sau din fasonarea pieselor 
anatomice şi a carcaselor de porc. Se prezintă în bucăţi mici, fără şorici, păr, cheaguri de 
sânge, resturi de oase etc.;

20. carne de porc lucru (carne pentru gătit) – carnea provenită din tranşarea, dezosarea, 
alegerea şi fasonarea tuturor porţiunilor anatomice prelucrate în diverse scopuri. Carnea de 
porc lucru poate proveni şi din alegerea cărnii de pe căpăţânile de porc, de la grăsimile crude 
cu inserţie de carne şi din dezosarea şi fasonarea spetei. Carnea se prezintă în bucăţi de 
maximum 200 g, fără flaxuri, cheaguri de sânge, contuzii, resturi de oase, corpuri străine, resturi 
de şorici;

21. oase gar f – oasele şirei spinării de la porc, cu sau fără treimea superioară a coastelor, 
cu musculatura inter-costală şi dintre apofizele spinoase şi transversale, provenite după 
înlăturarea slăninii de acoperire şi a musculaturii din zona respectivă. Se admit coada şi sternul;

22. coaste – coastele  fără carne şi slănină, rezultate în urma tranşării şi dezosării regiunii 
toracice, legate între ele prin musculatura intercostală şi ţesut conjunctiv;

23. şoriciul de porc – stratul dermic care acoperă suprafaţa externă a slăni nei;
24. oase cu valoare – oasele rezultate din dezosarea pulpei, ciolanului, apofizelor spinoase 

etc.;
25. picioare de porc – se obţin prin detaşarea de rasol la nivelul articulaţiei carpometacarpiene 

şi tarsometatarsiene, rămânând acoperite cu şorici; fără păr şi unghii;
26. căpăţâni de porc – se obţin detaşându-se printr-o incizie făcută la locul de unire a cutiei 

craniene cu prima vertebră cervicală (atlas). Se prezintă despicate în jumătăţi, fără creier, ochi, 
slung şi limbă cu guşă sau fără guşă, cu  sau fără urechi, bine curăţate de păr;

(6) carne de porc separată mecanic – pasta cu granulaţie fină obţinută prin separarea 
mecanică a cărnii de pe oasele carcasei de porc, exclusiv cea de pe oasele capului, extremităţile 
membrelor sub articulaţia carpiană şi tarsiană şi de pe vertebrele coccigiene.

 Capitolul III. Clasifi carea carcaselor de porc

Art. 4. (1) Carcasele de porc se clasifică pe baza determinării procentului de ţesut muscular.
(2) Pe baza acestui criteriu carcasele se încad rează în următoarea grilă de clasificare:

 Clasa Procent de ţesut muscular din greutatea carcasei
S peste 60
E 55-60
U 50-55
R 45-50
O 40-45
P sub 40
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 (3) Excepţie de la încadrarea în clase fac carcasele provenite din sacrificarea scroafelor şi 
vierilor cu greutatea peste 120 kg în viu şi a porcilor cu greutatea sub 60 kg în viu.

(4) Nor mele tehnice de aplicare a sistemului de clasificare se elaborează de către Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor până la data de 31 decembrie 2004.

Capitolul IV. Carnea de porc separată mecanic

Art. 5. (1) Materia primă utilizată la obţinerea cărnii de porc separate mecanic trebuie să 
fie obţinută şi să corespundă prevederilor legale în vigoare.

(2) Este interzisă utilizarea drept materie primă a cărnii de pe oasele capului, extremităţile 
membrelor sub articulaţia carpiană şi tarsiană şi de pe vertebrele coccigiene, rezultată după 
tranşarea carcaselor şi a porţiunilor anatomice de porc.

(3) Carnea de porc separată mecanic se obţine şi se utilizează în unităţi autorizate 
sanitar-veterinar, cu respectarea normelor sanitare şi sanitare veterinare în vigoare.

Art. 6. (1) Carnea de porc separată mecanic se utilizează numai în fabricaţia produselor 
din carne supuse obligatoriu tratamentului termic la minimum +720 C, cu timp de menţinere de 
20 de minute în centrul geometric al produsului, sau altei combinaţii timp/temperatură care să 
asigure aceeaşi securitate a produsului.

(2) În cazul în care carnea separată mecanic se obţine în unităţi de abatorizare a  porcilor, 
timpul maxim între obţinerea materiei prime ş i utilizarea ei pentru fabricarea cărnii separate 
mecanic trebuie să fie  de maximum 48 de ore.

(3) Carnea separată mecanic se depozitează în spaţiu frigorific la -180 C,  cu menţionarea 
datei abatorizării şi a datei dezosării.

(4) Carnea de porc separată mecanic, care provine din alte unităţi decât cea în care se 
foloseşte ca materie primă, trebuie să fie ambalată, etichetată şi însoţită de documente conform 
prevederilor legale în vigoare.

Capitolul V. Forme de comercializare a cărnii de porc

Art. 7. (1) Carcasele de porc sunt comercializate sub formă de semicarcase în următoarele 
tipuri:

a) semicarcasă de porc opărit, cu cap şi picioare;
b) semicarcase de porc opărit, fără cap şi picior anterior;
c) semicarcasă de porc opărit, fără cap şi picioare;
d) semicarcase de porc jupuit, fără cap şi picioare;
e) semicarcase de porc degresate , fără cap şi picioare, cu stratul de slănină de acoperire 

î ndepărtat de pe întreaga suprafaţă a carcasei, admiţându- se o grosime medie de 0,5 cm de 
slănină în strat discontinuu.

(2) Porţiunile decupate şi piesele tranşate se comercializează în variantele prezentate la 
art. 3 alin. (4) şi (5).

– Se comercializează şi combinaţii de piese tranşate, cu păstrarea integrităţii anatomice a 
acestora.

– Piesele tranşate de porc se comercializează sub formă preambalată sau nepreambalată, 
degresate sau cu slănină, cu os sau fără os.

– Comercializarea muşchiuleţului către consumatorul final se face doar sub formă degresată. În 
cazul comercializării pieselor tranşate cu os proporţia acestuia va fi de maximum 20%.

– La comercializarea cărnii de porc lucru, furnizorul declară şi garantează conţinutul de 
grăsime. Carnea de porc lucru destinată consumatorului final va avea conţinutul de grăsime 
de maximum 35%.
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(3) Denumirea sub care se comercializează carnea de porc prevăzută la art. 3 se completează, 
după caz, cu expresiile „degresată”, „dezosată” şi se înscrie conform reglementărilor în vigoare 
pe eticheta produsului, pentru i nformarea corectă şi completă a consumatorului.

(4) În funcţie de starea termică carnea de porc se comercializează:
a) refrigerată – la maximum +40C, determinată la os pentru semicarcase şi în profunzime 

pentru celelalte forme de prezentare;
b) congelată – la minimum -180C, determinată la os pentru semicarcase şi în profunzime 

pentru celelalte forme de prezentare.

 Capitolul VI. Condiţii tehnice de calitate

Art. 8. (1) Proprietăţi organoleptice
a) Carnea de porc

 Starea 
termică Refrigerată Congelată După decongelare

Aspectul

La suprafaţă, peliculă uscată; în 
secţiune uşor umedă; tendoane 
lucioase, elastice şi tari, suprafeţe 
articulare lucioase; lichidul 
sinovial limpede; ţesutul 
conjunctiv alb-sidefi u şi elastic; la 
atingerea cu degetul, senzaţie de 
rece, fără a se lipi

Bloc compact, 
acoperit uneori 
cu un strat 
subţire de 
cristale fi ne

Suprafaţa cărnii umedă; poate 
prezenta o peliculă uscată; în 
secţiune: netedă şi umedă; la 
apăsarea cu degetul exprimă 
relativ uşor suc opalescent; ţesut 
conjunctiv fără luciu

Culoarea

La suprafaţă peliculă de culoare 
roz până la roşu; în secţiune 
culoare caracteristică porţiunii 
anatomice

Caracteristica 
porţiunii 
anatomice

La suprafaţă, culoare de la roz 
până la roşu închis; ţesutul 
conjunctiv şi grăsimea 
interfasciculară de culoare 
roşiatică; sucul de carne 
opalescent, de culoare roşiatică

Consistenţa

Fermă şi elastică, atât la 
suprafaţă, cât şi în secţiune; prin 
apăsare cu degetul revine la 
forma iniţială; prin presare 
exprimă greu suc limpede

Tare; prin lovire 
cu obiecte tari 
dă un sunet clar

Elasticitate micşorată; urmele 
formate prin apăsare cu degetul 
revin greu şi incomplet

Mirosul Plăcut, caracteristic Fără miros Plăcut, caracteristic

Caracteristicile 
slăninii

Grăsimea de culoare albă, 
albă-roz; moale; la frecare, 
senzaţie de unsuros

Consistenţă 
tare; aspect 
mat; culoare 
caracteristică

Consistenţă uşor micşorată; 
culoarea grăsimii interfasciculare 
cu nuanţă roşiatică

Caracteristicile 
măduvei 
oaselor

Umple în întregime canalul 
medular al oaselor; culoarea 
variabilă cu vârsta animalului, de 
la roz-gălbui la galben-cenuşiu; 
elastică pe secţiune, cu aspect 
lucios

-

Uşor dezlipită de pereţii 
canalului medular al oaselor; 
consistenţă micşorată; culoare 
cu nuanţă roşiatică

Caracteristicile 
bulionului

Limpede, aromat; la suprafaţă 
apar steluţe sau insule de 
grăsime, cu miros şi gust plăcute

-
Uşor tulbure; aromă mai puţin 
exprimată decât la carnea 
refrigerată

b) Carnea de porc separată mecanic

 Caracteristici Condiţii de admisibilitate
Starea termică Refrigerată Congelată

Aspectul Pastă cu granulaţie fi nă, fără fragmente 
de oase şi corpuri străine

Bloc compact acoperit cu cristale fi ne de 
gheaţă; în secţiune aceleaşi caracteristici 
ca la starea refrigerată

Culoarea De la roz spre roşiatică  
Consistenţa Moale, păstoasă Tare
Mirosul Caracteristic, fără miros străin  

 Verificarea proprietăţilor organoleptice se realizează conform STAS 7586-75.
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(2) Proprietăţi fizico-chimice
a) Carnea de porc

 Caracteristici
Condiţii de admisibilitate

Metode de analizăStarea termică a cărnii
Refrigerată Congelată

Azot uşor hidrolizabil, NHa/100 g, maxim 35 35 STAS 9065/7-74
PH 5,6-6,2 STAS 9065/8-74
Reacţia pentru hidrogen sulfurat Negativă STAS 9065/11-75
Reacţia Kreis Negativă STAS 9065/10-75
Reacţia pentru identifi carea amoniacului (metoda 
cu reacţia Nessler) Negativă STAS 9065/7-74

b) Carnea de porc separată mecanic

 Caracteristici
Condiţii de admisibilitate

Metode de analiză
Refrigerată Congelată

Proteină, %, minim 14 STAS 9065/4-81
Substanţe grase, %, maxim 25 STAS 9065/2-73
Umiditate, % maxim 65 STAS 9065/3-73
Colagen, % raportat la proteina totală 15 STAS 9065/13-81
Reacţia Kreis Negativă STAS 9065/10-75
Reacţia pentru hidrogen sulfurat Negativă STAS 9065/11-75

(3) Proprietăţi microbiologice şi toxicologice
Car nea de porc, inclusiv carnea de porc separată mecanic, trebuie să se încadreze în 

parametrii microbiologici şi toxicologici (metale grele, reziduuri chimice), în limitele maxim 
admise stabilite prin legislaţia sanitară şi sanitară veterinară în vigoare.

Art. 9. (1) Verifi carea calităţii cărnii se face prin verifi carea loturilor de produs. Lotul va fi  
format din cantitatea de carne de porc provenită de la acelaşi furnizor, în aceeaşi zi de fabricaţie, 
din acelaşi sortiment, din aceeaşi specie, acelaşi tip de prelucrare, din aceeaşi stare termică 
şi care provine de la acelaşi producător.

(2) Verificarea calităţii produselor s e efectuează de către fiecare producător pentru certificarea 
calităţii.

Capitolul VII. Ambalare, marcare, etichetare, 
depozitare, transport şi documente

Art. 10. (1) Ambalarea, marcarea şi etichetarea se efectuează cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare.

(2) Pe etichetă se va menţiona o singură stare termică a cărnii. Data durabilităţii minimale 
pentru produsele congelate şi data limită de consum pentru produsele refrigerate se stabilesc 
de către producător şi se înscriu conform normelor în vigoare privind etichetarea alimentelor.

(3) În unităţile de producţie, în funcţie de starea termică, carnea de porc se depozitează la 
temperatura de maximum +40C, determinată la os pentru semicarcase refrigerate şi în profunzime 
pentru celelalte forme de prezentare refrigerate, şi la temperatura de minimum -180C, determinată 
la os pentru semicarcase congelate şi în profunzime pentru celelalte forme de prezentare 
congelate.

(4) Mijloacele pentru transportul cărnii de porc trebuie să îndeplinească cerinţele legislaţiei 
în vigoare şi să fie autorizate sanitar veterinar.

(5) Fiecare transport va fi însoţit de certificatul de sănătate publică veterinară eliberat de 
medicul veterinar oficial care asigură supravegherea unităţii.

Art. 9-10



7. Ordinul nr. 333/2002 
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, 

comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic

publicat în 
M. Of. nr. 808 din 7 noiembrie 2002

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 655/2002 privind modifi carea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei 

şi pădurilor nr. 333/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, 
comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic (M. Of. nr. 1 din 6 ianuarie 2003).

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 157.020 din 28 iunie 2002, întocmit de Agenţia Naţională 
Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind producerea, comercializarea şi utilizarea 
cărnii separate mecanic, prevăzută în anexă.

Art. 2. Producerea, comercializarea, inclusiv importul, şi utilizarea cărnii separate mecanic 
de la speciile bovine, ovine, caprine şi peşte sunt interzise.

Art. 3. (1) Producerea, comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic de pasăre sau 
de porc se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

(2)[1] Fiecare transport d e carne de porc separată mecanic, provenit din import, va fi însoţit 
de certificatul de sănătate conform modelului stabilit pentru importul de carne proaspătă  de 
porc, iar în cazul cărnii de pasăre separate mecanic, de un certificat de sănătate conform 
modelului stabilit pentru importul de carne proaspătă de pasăre.

Art. 4. Comercializarea, inclusiv importul, produselor din carne tratate termic, care conţin 
carne separată mecanic, este permisă numai dacă pe eticheta produsului este înscrisă menţiunea 
„conţine carne separată mecanic”.

Art. 5. Agenţia Naţională Sanitară Veterinară, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică 
Veterinară şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. (1) Organele abilitate vor controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform prevederilor 

legale în vigoare.

Art. 7. Anexa face parte integrantă din preze ntul ordin.

Art. 8.[2] Abrogat.

[1] Alin. (2) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 1 din Ordinul nr. 655/2002.
[2] Art. 8 a fost abrogat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 655/2002.
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Anexă

Normă sanitară veterinară privind producerea, 
comer cializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic

Capitolul I. Prevederi generale

Art. 1. Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile sanitare veterinare de 
pro ducere, comercializare şi utilizare a cărnii separate mecanic, precum şi condiţiile de igienă 
pe care trebuie să le îndeplinească unităţile care produc această carne.

Art. 2. În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin următorii termeni se înţelege:
a) carne – toate părţile proprii consumului uman obţinute de la animalele domestice din 

speciile bovine, porcine, ovine, caprine şi solipede, precum şi de la păsări;
b) carne proaspătă – carnea care nu a fost supusă altui tratament decât cel prin frig pentru 

a-i asigura conservabi litatea;
c) carne separată mecanic – carnea obţinută prin separarea mecanică de pe oase, exclusiv 

cea de pe oasele capului şi extremităţile membrelor sub articulaţia carpiană  şi tarsiană, iar în 
cazul porcinelor, şi de pe vertebrele coccigiene;

d) carne de pasăre separată mecanic – pastă cu granulaţie f ină obţinută prin separarea 
mecanică a cărnii de pe oasele carcasei de pasăre, exclusiv pielea gâtului, gheare, capete şi 
organe;

e) lot – cantitatea de produs cu aceeaşi origine, aceeaşi dată de fabricaţie şi produsă în 
condiţii tehnologice asemănătoare ;

f) autoritate veterinară centrală – autoritatea veterinară centrală reprezentată prin Agenţia 
Naţională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;

g) autoritate ve terinară competentă – autoritatea veterinară centrală, autoritatea veterinară 
judeţeană şi a municipiului Bucureşti, reprezentată prin dire cţiile sanitare veterinare judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, precum şi autoritatea veterinară locală reprezentată prin circumscripţia 
sanitară veterinară pentru controlul alimentelor şi circumscripţia sanit ară veterinară zonală, cu 
atribuţii în domeniul supravegherii şi controlului sanitar veterinar.

Art. 3. Carnea separată mecanic se produce numai din carne provenită de la specia porcine 
şi de la păsări.

Capitolul II. Condiţii pentru autorizarea unităţilor

Art. 4. (1) Unităţile care produc carne separată mecanic trebuie să respecte următoarele 
condiţii:

a) spaţiu frigorific pentru depozitare, destinat materiei prime, care să asigure o temperatură 
cuprinsă între 00C-30C;

b) spaţiu pentru producţie, bine delimitat, destinat producerii şi preambalării cărnii separate 
mecanic;

c) spaţii pentru congelare;
d) spaţii pentru depozitarea produsului finit congelat, care să permită menţinerea acestuia 

la temperatura de -180 C;
e) spaţiu-tampon pentru depozitarea produsului finit re frigerat, care să asigure o temperatură 

de 00 C-20 C;
f) spaţiu pentru ambalare;
g) spaţiu destinat stocării materialelor de am balare;
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h) spaţiu destinat spălării ustensilelor, utilajelor mobile şi recipientelor;
i) rampă de livrare, cu  sistem de închidere etanşă ca re să asigure în interior temperaturi 

de refrigerare;
j) spaţiu pentru depozitarea deşeurilor;
k) spaţiu (sector) pentru păs trarea materialelor folosite la întreţinere.
(2) Spaţiile menţionate la alin. (1) lit. c), d), e), f), h), i), j)  şi k) pot fi eventual comune  cu 

spaţiile unei alte unităţi autorizate pentru produce rea cărnii proaspete, cărnii proaspete de 
pasăre sau a produselor din carne tratat e termic, pentru care unitatea de preparare a cărnii 
separate mecanic este considerată o anexă.

Art. 5. Spaţiile pen tru obţinerea, manipularea şi stocarea cărn ii, precum şi zonele şi culoarele 
prin care este transportată carnea proaspătă  trebuie să fi e dotate cu:

a) pavimente impermeabile, necorodabile, uşor de curăţat şi dezinfectat, cu o pantă de 
înclinare care să permită scurgerea apei spre gurile de canalizare prevăzute cu grătar necorodabil, 
sifon de pardoseală cu clopot pentru a preveni difuzarea mirosurilor neplăcute şi refularea 
apelor uzate, cu excepţia spaţiilor de congela re;

b) pereţi cu suprafaţă netedă, rezistentă şi impermeabilă, tencuielile placate cu materiale 
uşor lavabile şi curate, până la o înălţime de cel puţin 2 m sau cel puţin pâ nă la înălţimea de 
depozitare. Linia de îmbinare a pereţilor cu pardoseala trebuie să fie rotunjită sau să aibă un 
finisaj asemănător;

c) uşi confecţionate din/sau acoperite în totalitate cu material rezistent necorodabil, neted 
şi impermeabil;

d) materiale de izolare neputrescibile şi inodore;
e) ventilaţie suficientă şi un dispozitiv eficient d e evacuare a aburului;
f) iluminare adecvată, naturală sau artificială, care să nu modifice culorile;
g) plafoane rezistente, impermeabile, necorodabile, lavabile şi de culoare deschisă; suprafaţa 

interioară a acoperişului trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii.

Art. 6. (1) Unităţile care produc carne separată mecanic trebuie să deţină  un număr sufi cient 
de instalaţii pentru spălarea şi dezinfecţia mâinilor şi pentru curăţarea ustensilelor cu apă  caldă, 
cât mai aproape posibil de punctele de lucru. Spălătoarele nu vor fi  acţionate manual.

(2) Pentru spălarea mâinilor instalaţ iile trebuie să fie prevăzute cu apă curentă caldă şi rece 
sau cu apă premixată la te mperatura necesară, substanţe pentru spălare şi dezinfecţie, mijloace 
igienice de uscare a mâinilor, cu excepţia sistemelor pe bază de aer cald.

(3) Dispozitivele destinate dezinfectării  ustensilelor trebuie să fie prevăzute cu apă caldă 
la o temperatură de minimum 820 C.

(4) Unităţile care produc carne separată mecanic trebuie să dispună de dispozitive adecvate 
care să asigure protecţia contra dăunătorilor.

Art. 7. (1) Echipamentele şi ustensilele de lucru trebuie să fi e uşor de  spălat şi dezinfectat, 
să fi e confecţionate din materiale rezistente la coroziune, care să nu modifi ce aspectul şi 
calităţile cărnii. Suprafeţele de contact cu carnea sau susceptibile de a intra în contact cu 
carnea, inclusiv îmbinările şi sudurile acestora, trebuie să fi e netede.

(2) Ustensi lele şi echipamentele destinate manipulării cărnii şi depozitării recipientelor 
utilizate pentru carne trebuie să fie rezistente la corozi une şi să satisfacă cerinţele de igienă. Carnea 
sau recipientele în care aceasta este depozitată nu trebuie să vină în contact direct cu pardoseala 
sau cu pereţ ii.

(3) Operaţiunile de încărcare/descărcare trebuie să se efectueze în spaţii de recepţie 
corespunzător construite şi amenajate, confecţionate din material adecvat pentru manipularea 
igienică, care să permită o bună protecţie a cărnii şi menţinerea acesteia la temperaturile 
prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.
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(4) Carnea improprie consumului uman se cole ctează şi se depozitează separat, după cum 
urmează:

a) în recipiente speciale, etanşe, confecţionate din materiale necorodabile, prevăzute cu 
capac şi sistem de închidere care să împiedice accesul persoanelor neautorizate; această 
carne trebuie să fie evacuată şi distrusă la sfârşitul fiecărei zile de lucru; sau

b) într-un spaţiu înch is, special destinat, în cazul în care această carne nu este evacuată 
la sfârşitul fiecărei zile de lucru. În spaţiile de depozitare vor fi asigurate temperaturi de refrigerare.

(5) Materialele de ambalare trebuie să fie depozitate în mod igienic, într-un spaţiu special 
amenajat.

Art. 8. Instalaţiile frigorifi ce trebuie să asigure temperatura cărnii, conform prezentei norme 
sanitare veterinare. Acestea trebuie să fi e dotate cu un sistem de scurgere ca re să permită 
evacuarea apei de condens, astfel încât să se evite contaminarea cărnii.

Art. 9. (1) Unitatea care produce carne separată mecanic trebuie să utilizeze apă potabilă 
sub presiune, în cantitate sufi cientă, şi să dispună de o instalaţie care să furnizeze apa caldă 
necesară .

(2) Utilizarea apei potabile este obligatorie pentru toate operaţiunile; în mod excepţional se 
admite folosirea apei nepotabile pentru producerea aburului, stingerea incendiilor şi răcirea 
echipamentelor frigorif ice.

(3) Conductele instalate în acest scop nu trebuie să permită utilizarea acestei ape în alte 
scopuri şi să prezinte vreun risc de contaminare a cărnii proaspete.

(4) Conductele de apă nepotabilă trebuie să fie diferenţiate de cele utilizate pentru apa 
potabilă.

Art. 10. Unitatea care produce carne separată mecanic trebuie să dispună de instalaţii şi 
de amenajări care să asigure efectua rea inspecţiei în orice moment şi într-o manieră efi cientă.

Art. 11. (1) Personalului trebuie să i se asigure vestiar cu pereţi şi pavimente netede, 
impermeabile şi lavabile, spălătoare, duşuri şi cabine de toal etă prevăzute cu chiuvete cu apă 
caldă. Linia de îmbinare a pereţilor cu pardoseala trebuie să fi e rotunjită sau să aibă un fi nisaj 
asemănător.

(2) Cabinele de toaletă nu vor avea ieşire directă în spaţiile de lucru.
(3) S pălătoarele trebuie să asigure apă curentă caldă şi rece sau apă premixată, materiale 

pentru curăţarea şi dezinfecţia mâinilor şi mijloace igienice pentru uscarea mâinilor .
(4) Spălătoarele pentru mâini trebuie să fie în număr suficient şi amplasate în apropierea 

cabinelor de toaletă.
(5 ) Este interzisă acţionarea manuală a spălătoarelor pentru mâini.

Art. 12. Pentru controlul temperaturii în spaţiile supuse unei temperaturi dirijate, trebuie 
asigurate termometre sau teletermometre dispu se în punctul cel mai îndepărtat al sursei de frig.

Capitolul III. Igiena personalului, spaţiilor şi utilajelor

Art. 13. (1) Personalul trebuie să respecte normele igienice, iar spaţiile şi utilajele trebuie 
să fie în permanenţă curate.

(2) Personalul care manipulează carnea vrac sau ambalată ori care lucrează  în locuri sau 
zone în care această carne este manipulată, ambalată ori transpor tată trebuie să poarte bonete 
care să acopere în totalitate părul, încălţăminte uşor de spălat şi curăţat, salopete de lucru de 
culoare deschisă sau alte echipamente de protecţie.

(3) Echipamentul de  protecţie trebuie schimbat ori de câte ori este necesar şi obligatoriu 
la începutul zilei de lucru.
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(4) Mâinile vor fi spă late şi dezinfectate de mai multe ori în cursul aceleiaşi zile de lucru, 
precum şi du pă fiecare repriză de lucru sau după fiecare utilizare a cabinei de toaletă.

(5) Este interzis fumatul în spaţiile de producţie, precum şi în alte zone şi culoare de tranzit 
al cărnii proaspete.

(6) Personalul care vine în contact cu produsul finit neprotejat  de un ambalaj trebuie să 
poarte mănuşi care se vor schimba ori de câte ori este necesar şi o mască buco-nazală.

Art. 14. (1)  Materialele şi ustensilele utilizate pentru manipularea şi prelucrarea cărnii trebuie 
să fi e menţinute în stare bună de întreţinere şi curăţenie. Ele trebuie să fi e curăţate şi dezinfectate 
de mai multe ori în cursul aceleiaşi zile de lucru, precum şi la sfârşitul operaţiunilor zilnice şi 
înainte de a fi  reutilizate, dacă au fost murdărite.

(2) Detergenţii, substan ţele dezinfectante sau similare trebuie să fie folosite astfel încât 
echipamentul, ustensilele şi carnea proaspătă să nu fie  afectate.

(3) Utilizarea acestora trebuie să fie urmată de o clătire cu apă potabilă.
(4) Produsele de curăţat care se întrebuinţează trebuie să fie aprobate pentru utilizare în 

industria alimenta ră.

Art. 15. (1) Deşeurile lichide şi solide trebuie să fi e evacuate cu ajutorul unui dispozitiv care 
să corespundă criteriil or igienice.

(2) Este interzisă răspândirea rumeguşului sau a altor materiale asemănătoare pe pavimente, 
în spaţiile de lucru sau de depozitare a cărnii.

Art. 16. Spaţiile, ustensilele şi material ele nu pot fi  utilizate în alte scopuri decât la prepararea 
cărnii separate mecanic, cu excepţia cazurilor în care ele sunt curăţate şi dezinfectate înainte 
de a fi  refolosite.

Capitolul IV. Igiena manipulării cărnii

Art. 17. (1) Materia primă trebuie să provină din unităţi autorizate sanitar veterinar.
(2) Este interzisă utilizarea materiilor prime congelate.

Art. 18. (1)  În cazul în care materia primă provine din alte unităţi autorizate, la recepţia în 
unităţile de producere a cărnii separate mecanic aceasta se depozitează imediat în spaţ ii 
adecvate care asigură temperatura de 00 C - +30 C.

(2) În afara certificatului sa nitar veterinar, materia primă trebuie să fie însoţită de un document 
care să precizeze:

a) data sacrificării animalelor de la care e ste obţinută materia primă;
b) data tranşării când a fost obţinută materia primă;
c) numărul de autorizare al unităţii de origine;
d)  numărul de autorizare al unităţii de destinaţie;
e) menţiunea „Destinată producerii de carne separată mecanic”.
(3) Materia primă trebuie să fie transportată î n condiţii de igienă la temperatura de 00 C-+30 C.
(4) În cazul în care materia primă este produsă în cadrul unităţii care produce carne separată 

mecanic, ea trebuie să fie depozitată într-un spaţiu frigorific.
(5) Materia primă trebuie să fie identificată prin data tăierii  animalelor şi prin data tranşării.

Art. 19. (1) Intervalul maxim admis între obţinerea  materiei prime şi utilizarea ei pentru 
fabricarea cărnii separate me canic este de 48 de ore.

(2) Managerul unităţii de producere a cărnii separate mecanic trebuie să pună în aplicare 
un sistem de trasabilitate care să permită asigurarea respectării intervalului de timp în care 
carnea poate fi utilizată.

Art. 20. (1) În spaţiile de lucru trebuie menţinută o temperatură de maximum +80 C pe durata 
producerii cărnii separate mecanic.

Art. 14-20



299 • O. nr. 333/2002

(2) Tempe ratura materiei prime nu trebuie să depăşească +70C.

Art. 21. Carnea separată  mecanic trebuie ambalată, etichetată, congelată şi menţinută  la 
o temperatură de minimum -180 C de la producere  şi până la utilizarea în fabricaţia produselor 
din carne  tratate termic.

Art. 22. (1) Carnea separată mecanic trebuie să fi e a mbalată imediat după producere.
(2) Fiecare lot de carne separată mecanic, ambalat, trebuie să poarte o etic hetă cu 

următoarele menţiuni:
a) denumirea şi adresa unităţii producătoare;
b) greutatea şi natura cărnii separate mecanic: „carne separată mecanic de ............ (specia) 

.... .............”;
c) termenul de valabilitate;
d) data congelării;
e) numărul lotului;
f) marca de sănătate a unităţii  producătoare;
g) lângă marca de sănătate, menţiunea: „destinată unei unităţi autorizate pentru fabricarea 

produselor din carne tratate termi c”.

Art. 23. (1)[1] Carnea separată mecanic este destinată numai prelucrării în produse din 
carne tratate termic în unităţi autorizate sanitar veterinar, care dispun de echipamente tehnice 
dotate cu aparatură pentru înregistrarea grafi că  a temperaturii şi duratei tratamentului termic 
aplicat şi care pot face dovada realizării acestor operaţiuni prin termograme pen tru fi ecare 
sortiment de produs fabricat.

(2) Este interzisă comercializarea  cărnii separate mecanic ca atare sau în amestec cu alte 
adaosuri către consumatorul final.

Art. 24. Carnea separată mecanic, produsă în condiţiile prezentei norme sanitare veterinare, 
se utilizează la fabricarea produselor din c arne tratate termic şi intră în compoziţia acestora 
numai ca ingredient, cu obligativitatea declarării pe eticheta produsului.

Art. 25. Carnea separată mecanic, introdusă în fabricaţia produselor di n carne tratate 
termic, poate fi  utilizată fără a  fi  congelată, cu condiţia să fi e introdusă în fabricaţie în următoarele 
4 ore de la producere, cu respectarea temperaturii c ărnii de +70 C la ieşirea din  separator.

Art. 26. (1) Managerul unităţii care produce carne separată mecanic este obligat să efectueze 
autocontroale constante, bazate pe următoarele principii:

a) iden tificarea punctelor critice din propria unitate, în funcţie de procedeele utilizate;
b) punere a în aplicare a metodelor corective de supraveghere şi control al acestora;
c) prelevar ea de probe pentru analiza într-un laborator autorizat în scopul verificării eficienţei 

operaţiunilor de spălare şi dezinfecţie şi pentru verificarea respectării prevederilor prezentei 
norme sanitare veterinare;

d) rezultatele contro alelor şi analizelor se păstrează o perioadă de cel puţin 2 ani.
(2) Autoritatea veterinară j udeţeană şi a municipiului Bucureşti verifică programul de 

autocontrol şi rezultatele acestuia şi dispune măsurile legale.

Art. 27. (1) Autoritatea veterinară competentă tr ebuie să asigure că fi ecare lot de produse 
satisface criteriile microbiologice stabilite în anexa nr. 1.

(2) Producătorul trebuie să facă, la rândul său,  examene microbiologice periodice pe fiecare 
lot de produs finit.

(3) Periodicitatea examenelor este fixată în funcţie de  natura şi cantitatea de carne separată 
mecanic produsă.

[1] Alin. (1) al art. 23 este reprodus astfel cum a fost modificat prin I pct. 4 din Ordinul nr. 655/2002.
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(4) Rezultatele acestor examene se păstrează la dispoziţia auto rităţii veterinare competente 
o perioadă de 2 ani.

Art. 28. (1) Managerul unităţii trebuie să aplice un program de formare a person alului care 
să permită acestuia să se conformeze condiţiilor de producţie igienică, adaptată structurii de 
producţie, dacă personalul respectiv nu dispune deja de o califi care sufi cientă, certifi cată prin 
diplomă.

(2) Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică elaborarea ş i 
aplicarea acestui program.

Art. 29. Managerul unităţii trebuie să înregistreze zilnic şi să pună la dispoziţie autorităţii 
veterinare ju deţene şi a municipiului Bucureşti următoarele informaţii despre:

1. Materiile prime recepţionate:
a) originea (denumirea şi adresa unităţii, numărul autorizaţiei sanitare veterinare);
b) identificarea lotului;
c) greu tatea.
2. Produsele finite livrate:
a) identificarea lotului;
b) greutatea;
c) destinaţia ( denumirea şi adresa unităţ ii, numărul autorizaţiei sanitare veterinar e).

Art. 30. (1) Autoritat ea veterinară  judeţeană şi a municipiului Bucureşti autorizează numai 
unităţile care îndeplinesc condiţiile din preze nta normă sanitară veterinară pentru producerea 
cărnii separate mecanic.

(2) Autoritatea veterinară judeţeană şi a municipiului Bucureşti întocmesc lista cuprinzând 
unităţile autorizate sanitar veterinar pentru producerea d e carne separată mecanic, cu precizarea 
speciei.

(3) Autoritatea veterinară judeţeană şi a municipiului Bucureşti transmit autorităţii veterinare 
centrale lista unităţilor autorizate sanitar veterinar pentru prod ucerea de carne separată mecanic, 
în vederea publicării acesteia.

Art. 31. (1) Unităţile autorizate pentru fabricarea produselor din carne în a căror compoziţie 
intră carne separată mecanic trebuie să informeze în prealabil autoritatea veterinară judeţe ană 
şi a municipiului Bucureşti cu privire la unitatea de origine a acesteia.

(2) Unităţile autorizate pentru fabricarea produselor din carne tratate termic în a căror 
compoziţie intră carne separată mecanic trebuie să informeze autoritatea veterin ară judeţeană 
şi a municip i ului Bucureşti de fiecare dată când se adresează unui nou furnizor.

Anexa nr. 1[1]. Abrogată.

Anexa nr. 2[2]. Abrogată.

[1] Anexa nr. 1 a fost abrogată prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 655/2002.
[2] Anexa nr. 2 a fost abrogată prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 655/2002.

Art. 28-31



8. Ordinul nr. 510/944/147/2002 
pentru aprobarea Normelor de comercializare 

a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice

publicat în
M. Of. nr. 125 din 26 februarie 2003

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu 
modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele de comercializare a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv prin direcţiile de sănătate 
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi ofi ciile judeţene pentru protecţia consumatorilor, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

ANEXĂ

Norme de comercializare a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice

Art. 1. În sensul prezentului ordin următorii termeni se definesc după cum urmează:
a) comercializare – prima punere în vânzare în vederea consumului uman;
b) lot – o anumită cantitate de produse pescuite din aceeaşi specie, care face obiectul 

aceluiaşi tratament şi provine din acelaşi loc de pescuit sau de pe aceeaşi navă;
c) loc de pescuit – locul unde se realizează capturile sau ferma (bazinul) de provenienţă;
d) prezentare – forma sub care produsele provenite din pescuitul de captură sau acvacultură 

 sunt comercializate: întreg, eviscerat, decapitat etc.;
e) parazit vizibil – un parazit sau un grup de paraziţi care pot fi distinşi clar după dimensiune, 

culoare şi textură pe ţesu tul peştelui şi care pot fi observaţi fără aparate optice.

Art. 2. Normele de comercializare se re feră la:
a) categorii de provenienţă:
– pescuit comercial în bazine piscicole naturale;
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– acvacultură;
b) categorii de prospeţime;
c) categorii de calibraj. 

Art. 3. Loturile de peşte şi alte vieţuitoare acvatice vor fi  clasifi cate în funcţie de provenienţa 
acestora conform art. 2 lit. a).

Art. 4. Provenienţa va fi  înscrisă cu litere lizibile şi de neşters, cu înălţimea minimă de 2 
cm, pe etichetele aplicate pe loturi, astfel:

a) PESCUIT;
b) ACVACULTURĂ.

Art. 5. (1) Categoriile de prospeţime se determină pentru fi ecare lot în funcţie de gradul de 
prospeţime şi de caracteristicile complementare.

(2) Gradul de prospeţime este definit ca mijloc de barem de cotare specifică, indicat pe 
tipuri de produse conform anexei nr. 1.

Art. 6. Pe baza baremurilor prevăzute în anexa nr. 1 produsele sunt clasifi cate în loturi 
corespunzând uneia dintre următoarele categorii de prospeţime:

a) extra, A sau B pentru peşte, selacieni, cefalopode şi langustine;
b) extra sau A pentru creveţi;
c) E pentru langustine şi raci vii.

Art. 7. Fiec are lot trebuie să fi e omogen din punct de vedere al stării de prospeţime, cu 
excepţia loturilor de volum mic, care pot să nu fi e omogene, acestea fi ind clasifi cate în categoria 
de prospeţime de bază.

Art. 8. Categoria de prospeţime trebuie să fi e înscrisă cu caractere lizibile, cu o înălţ ime 
minimă de 5 cm, pe etichetele aplicate pe loturi.

Art. 9. Loturile  de peşti, selacieni, cefalopode  şi langustine clasifi cate în categoria B de 
prospeţime vor fi  excluse de la acordarea ajutoarelor fi nanciare de produs.

Art. 10. Peştii, selacienii, cefalopodele şi langustinele clasifi cate în categoria extra de 
prospeţime trebuie să fi e lipsiţi de semne de presiune s au de jupuire, de pete sau decolorare.

Art. 11. Peştii, selacienii, cafalopodele şi langustinele clasifi caţi în categoria A de prospeţime 
trebuie să fi e l ipsiţi de semne de presiune sau de jupuire, de pete sau decolo-rare, fi ind admisă 
o proporţie minimă de 5% din greutatea unui lot, exemplare care prezintă semne de presiune 
sau decojiri superfi ciale.

Art. 12. Peştii, selacienii, cafalopodele şi langustinele sunt clasifi caţi în categoria B de 
prospeţime dacă maximum 30% din greutatea lotului o reprezintă exemplare cu semne de 
presiune sau de jupuire. Nu sunt admise pete sau decolorare.

Art. 13. Calibrajul produselor se face în funcţie de greutatea acestora, de numărul de 
exemplare pe unitatea de greutate sau de lungimea totală a acestora.

Art. 14. Speciile la care se aplică normele de comercializare trebuie să respecte talia minimă 
biologică prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 15. (1) Loturile sunt clasifi cate în categorii de calibrare după baremul prevăzut în anexa 
nr. 2.

(2) Fiecare lot trebuie să fie omogen din punct de vedere al calibrajului produselor. Un lot 
de volum mic poate să nu fie omogen, în acest caz lotul fiind clasificat după talia cea mai mică 
pe care o conţine.

Art. 3-15
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(3) Categoria de calibrare şi modul de prezentare trebuie să fie însc rise cu caractere lizibile 
şi de neşters, cu o înălţime de minimum 5 cm, pe eticheta aplicată pe lot.

Art. 16. Produsele care provin din ţări t erţe se comercializează prin prezentare în ambalaje 
care conţin indicaţii clare şi vizibile, astfel :

a) ţara de origine – imprimată cu caractere latine cu o înălţime minimă de 2 cm;
b) numele ştiinţific şi denumirea comercială în limba română ale produsului;
c) modul de prezentare;
d) provenienţa produsului – pescuit  sau acvacultură;
e) categoria de prospeţime şi categoria de calibraj;
f) greutatea netă a produselor conţinute în ambalaje;
g) data clasificării şi data expediţiei;
h) numele şi adresa exped itorului.

Anexa nr. 1

Baremuri de cotare a prospeţimii

A. Peşti albi*

  
CRITERII

CATEGORII DE PROSPEŢIME
NEADMIS

EXTRA A B

Piele

Pigmentare vie 
şi iridescentă 
sau 
opalescentă, 
fără 
decolorare

Pigmentare vie 
fără strălucire

Pigmentare 
întunecoasă 
spre întunecat

Pigmentare 
întunecoasă

Mucus cutanat Apos, 
transparent Uşor tulbure Lăptos Gri galben, opac

Ochi

Convexe 
(bombată), 
pupila neagră, 
cornee 
transparentă

Convecşi 
şi uşor 
înfundaţi; pupila 
neagră 
întunecată; 
cornee uşor 
opalescentă 
plat, cornee 
opalescentă, 
pupila opacă

Plat; cornee 
opalescentă; 
pupila opacă

Concav în 
centru; pupila 
gri, cornee 
lăptoasă

Branhii Culoare vie, fără 
mucus

Puţin colorate; 
mucus 
transparent

Brun/gri se 
decolorează; 
mucus opac şi 
gros

Gălbui, mucus 
lăptos

Peritoneu (peşte eviscerat)

Neted şi lucios; 
strălucitor; difi cil 
de detaşat de 
carne

Puţin întunecat; 
poate fi  detaşat 
de carne

Pestriţ, se 
detaşează uşor 
de carne

Nu este lipicios

Mirosul branhiilor şi al 
cavităţii abdominale

De alge marine 
sau de ulei 
proaspăt, miros 
de pământ

Absenţa 
mirosului de 
alge marine sau 
miros neutru

Fermentat, uşor 
acru Acru

Carne

Textură 
tare şi 
elastică, 
suprafaţă 
netedă şi 
lucioasă

Fără elasticitate

Uşor fl ască, fără 
elasticitate, 
suprafaţă 
ceroasă şi 
întunecată

Flască, solzii se 
desprind uşor 
de piele, 
suprafaţa foarte 
plisată

Art. 16
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B. Peşti albaştri**

  
CRITERII

CATEGORII DE PROSPEŢIME
NEADMIS

EXTRA A B

Piele

Pigmentare vie, 
culoare vie, 
strălucitoare şi 
iridescentă; 
diferenţă între 
suprafaţa dorsală 
şi ventrală

Pierdere de 
strălucire; mici 
diferenţe între 
suprafaţa dorsală 
şi ventrală

Întunecată, fără 
strălucire; puţin 
pliată

Pigmentare 
întunecoasă, 
pielea se 
detaşează de 
carne

Mucus cutanat Apos, transparent Uşor tulbure Lăptos Gri gălbui, mucus 
opac

Consistenţa cărnii Foarte tare, rigidă Destul de rigidă, 
tare Puţin moale Moale, fl eşcăită

Opercule Argintii
Argintii, uşoare 
tente de roşu sau 
brun

Brune cu întinderi 
sanguine Gălbui

Ochii
Convecşi, bombaţi 
cu pupile bleu 
negru strălucitori

Convecşi, cornee 
uşor opalescentă

Plat, pupilă 
voalată, vase 
sanguine în jurul 
ochilor

Concav în centru, 
pupilă, cornee 
lăptoasă

Branhii
Roşu purpuriu 
uniform, fără 
mucus

Culoare puţin vie, 
uşor pală la 
margini, mucus 
transparent

Îngroşate, 
decolorate, mucus 
opac

Gălbui, mucus 
lăptos

Mirosul branhiilor De alge marine 
proaspete

Absenţa mirosului 
de alge, miros 
neutru

Sulfuros, rânced. Putred

C. Selacieni***

  
CRITERII

CATEGORII DE PROSPEŢIME
NEADMIS

EXTRA A B

Ochi
Convecşi, foarte 
strălucitori, pupile 
mici

Convecşi şi uşor 
înfundaţi, pierdere 
de strălucire, 
pupile ovale

Plate Concave gălbui

Aspect

In rigor mortis sau 
parţial in rigor, 
prezintă un pic de 
mucus clar pe 
piele

Stadiul rigor 
depăşit, absenţa 
mucusului pe piele 
şi particular în gură 
şi în deschiderile 
branhiale

Un pic de mucus 
în gură şi în 
deschiderile 
branhiale, maxilare 
uşor aplatizate

Cantităţi mari de 
mucus în gură şi în 
deschiderile 
branhiale

Mirosul De alge marine

Absenţa mirosului 
sau un uşor miros 
de neproaspăt, 
însă fără amoniac

Miros uşor 
amoniacal, acru

Miros amoniacal 
acru

 
Criterii specifice sau suplimentare pentru calcan:

  
CRITERII

CATEGORII DE PROSPEŢIME
NEADMIS

EXTRA A B

Piele

Pigmentaţie vie 
iridiscentă şi 
strălucitoare, 
mucus apos

Pigmentaţie vie; 
mucus apos

Pigmentaţie 
decolorată şi 
întunecată, mucus 
opac

Decolorare, piele 
pliată, mucus gros

Textura pielii Fermă şi elastică Fermă Moale Fleşcăită

Anexa nr. 1
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Aspect
Bordura 
aripioarelor 
translucidă

Aripioare rigide Moale Moale şi fl eşcăit

Burta

Albă şi 
strălucitoare, se 
refl ectă mov în 
jurul aripioarelor

Alb şi strălucitor cu 
pete roşii în jurul 
aripioarelor

Alb şi întunecat, cu 
numeroase pete 
roşii sau galbene

Galben spre 
verzui, pete roşii 
chiar în carne

D. Cefalopode****

  
CRITERII

CATEGORII DE PROSPEŢIME
EXTRA A B

PIELE Pigmentaţie vie, piele 
aderentă la carne

Pigmentaţie întunecată, 
piele aderentă la carne

Decolorată, se detaşează 
uşor de carne

CARNE Foarte închisă, alb sidefi u închisă, alb cretos Uşor moale; alb roze sau 
uşor galben

TENTACULE Rezistenţă la extragere Rezistenţă la extragere Se extrage foarte uşor
MIROS Proaspăt de alge marine Slab sau lipsă Miros de cerneală

E. Crustacee
1) Creveţi

  
CRITERII

Categorii de prospeţime
EXTRA A

Caracteristici minime

– Suprafaţa carapacei: umedă şi 
strălucitoare;
– În cazul transvazării, creveţii nu 
trebuie lipiţi unul cu altul;
– Carne fără miros străin;
– Să nu existe nisip, mucus şi alte 
materii străine.

– Aceleaşi din categoria EXTRA

Aspecte:
a) Creveţi înzestraţi cu 
carapace;

– Culoare roză roşie cu mici pete 
albe; partea pectorală a carapacei în 
principal este clară;

– Roşu–roziu uşor decolorat la bleu–
roşu cu pete albe; partea pectorală a 
carapacei trebuie să fi e de culoare 
clară spre gri;

b) creveţi de apă adâncă – Culoare roză uniformă – Roz cu posibilitatea de înnegrire la 
cap

Starea cărnii în timpul şi 
după decorticare

– Se decortică cu uşurinţă cu 
pierderi de carne inevitabile
– Tare dar nu scorţos

– Se decortică fără uşurinţă cu 
pierderi slabe de carne
– Puţin tare, uşor scorţos

Fragmente – Sunt admise fragmente rare – Se admit slabe cantităţi de 
fragmente de creveţi

Mirosul – Miros proaspăt de alge marine; 
miros uşor dulceag

– Acidulat; absenţa mirosului de 
alge marine

2) Languste

  
CRITERII

Categorii de prospeţime
EXTRA A B

Carapace Culoare roz pal sau roz 
spre oranj roşu

Culoare roz pal sau roz 
spre roşu oranj; fără pete 
negre

 

Urechi şi 
branhii

Urechi negru strălucitor; 
branhii de culoare roz Branhii spre gri

Branhii de culoare gri 
întunecat sau colorare pe 
suprafaţa dorsală a 
carapacei

Anexa nr. 1
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Miros Miros uşor caracteristic 
crustaceelor

Pierdere de miros 
caracteristic 
crustaceelor. Fără miros 
amoniacal

Miros uşor acru

Carne Carne translucidă de 
culoare bleu spre alb

Carne nestrălucitoare dar 
nedecolorată Carne opacă şi aspect palid

 * Peşte alb: Eglefi n, cod, cod negru, polac, sebastă, mihalţ de mare, merlan, brama, tipar de mare, 
rândunică de mare, chefai, cambula din speciile Platichtys fl esus şi Pleuronectes fl esus, limada, speciile 
de peşti de apă dulce.
** Peşte al bastru: Grmon, ton obez, ton roşu, putasu, hering, sardină, scrumbie, stavrid, hamsie.
*** Selaciform e: Rechin, vatos.
**** Cefalopod e: Sepie, calmar, caracatiţă.

Anexa nr. 2

Categorii de calibraj

Specii marine
Specia Categoria kg/exemplar Număr de exemplare/kg

Hering (Clupea 
harengus)

1 0,25 şi peste 4 sau mai puţini
2 0,125-025 5-8
3 0,085-0,125 9-11
4 0,05-0,085 12-20
5 0,031-0,085 21-32

Sardină (Sardina 
pilchardus)

Mediteraneană

1 0,067 şi peste 15 sau mai puţini
2 0,042-0,067 16-24
3 0,028-0,042 25-35
4 0,015-0,028 36-67

– 0,011-0,028 36-91

Rechin pătat 
(Sczliorhinus spp.)

1 2,2 şi peste
 2 1-2,2

3 0,5-1

Rechin – câine de mare 
(Squalis acanthias)

1 2,2 şi peste
 2 1-2,2

3 0,5-1

Sebasta (Sebastes spp.)
1 2 şi peste

 2 0,6-2
3 0,35-06

Cod de Atlantic (Gadus 
morhua)

1 7 şi peste

 
2 4-7
3 2-4
4 1-2
5 0,3-1

Cod negru (Pollachius 
virens)

1 5 şi peste

 
2 3-5
3 1,5-3
4 0,3-1,5

Eglefi n 
(Melanogrammus 
aeglefi nus)

1 1 şi peste

 
2 0,57-1
3 0,37-0,57
4 0,17-0,37

Anexa nr. 2
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Merlan (Merlangius 
merlangus)

1 0,5 şi peste

 
2 0,35-0,5
3 0,25-0,35
4 0,11-0,25

Mihalţ de mare (Molva 
spp.)

1 5 şi peste
 2 3-5

3 1,2-3

Putasu (Micromesistius 
poutassou)

1  7 sau mai puţin
2  8-14
3  15-25
4  26-30

Ţipar de mare – Conger 
(Conger conger)

1 7 şi peste
 2 5-7

3 0,5-5

Rândunică de mare 
(Trigla spp.)

1 1 şi peste

 
2 0,4-1
3 0,2-0,4
4 0,06-0,2

Stavrid (Trachurus spp.)

1 0,6 şi peste

 
2 0,4-0,6
3 0,2-0,4
4 0,08-0,2
5 0,02-0,08

Chefal (Mugil spp.)

1 1 şi peste

 
2 0,5-1
3 0,2-0,5
4 0,01-0,2

Cambula (Platichtys 
fl esus)

1 Peste 0,3
 

2 0,2-0,3

Limba de mare (Solea 
spp.)

1 0,5 şi peste

 
2 0,33-0,5
3 0,25-0,33
4 0,17-0,25
5 0,12-0,17

Peşte teacă (Lepidopus 
caudatus)

1 3 şi peste

 
2 2-3
3 1-2
4 0,5-1

Sepie (Sepia offi cinalis)
1 0,5 şi peste

 2 0,3-0,5
3 0,1-0,3

Langustină (Nephrops 
norvegicus)

1  20 şi mai puţini
2  21-30
3  31-40
4  Peste 40

Cozi de langustine

1  60 şi mai puţine
2  61-120
3  121-180
4  Peste 180

Anexa nr. 2
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Macrou de Atlantic 
(Scomber scombrus)

1 0,5 şi peste 50 sau mai puţini1)

2 0,2-0,5 51-125
3 0,1-02 126-250

Macrou spaniol 
(Scomber japonicus)

1 0,5 şi peste

 
2 0,25-05
3 0,14-0,25
4 0,05-0,14

Hamsie (Engraulis spp.)

1 0,033 şi peste 30 sau mai puţini
2 0,020-0,033 31-50
3 0,012-0,020 51-83
4 0,008-0,012 84-125

Cambula (Pleuronectes 
platesa)

1 0,6 şi peste

 
2 0,4-0,6
3 0,3-0,4
4 0,15-0,3

Merluciu (Merlucius 
merlucius)

Mediteranean

1 2,5 şi peste

 
2 1,2-2,5
3 0,6-1,2
4 0,28-0,6
5 0,2-0,28
 0,15-0,28

 
Brama (Brama spp.)

1 0,8 şi peste
2 0,2-0,8

Peşte undiţar (Lophinus 
spp.) Decapitat

1 4 şi peste

 
2 2-4
3 1-2
4 0,5-1
5 0,2-0,5

Limadă (Limada limada)
1 0,25 şi peste

 
2 0,13-0,25

Ton alb (Thunnus 
alalunga)

1 4 şi peste
2 1,5-4

Ton roşu (Thunnus 
thynnus)

1 70 şi peste

 
2 50-70
3 25-50
4 10-25
5 6,4-10

Ton obez (Thunnus 
obesus)

1 10 şi peste
 

2 3,2-10

Polac (Pollachius 
pollachius)

1 5 şi peste

 
2 3-5
3 1,5-3
4 0,3-1,5

Crevete cenuşiu 
(Crangon crangon)

1 6,8 mm şi peste2)

 
2 6,5 mm şi peste

Creveţi (Pandalus 
borealis) proaspeţi sau 
refrigeraţi

1  250 şi mai puţini
O singură 
mărime   

Anexa nr. 2
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Creveţi (Pandalus 
borealis) fi erţi în apă sau 
aburi

1  160 şi mai puţini

  161-250

Crab comun (Cancer 
pagurus)

1 16 cm şi peste3)

 
2 13-16

 1) Număr de peşti/25 kg
2)  Lăţimea cochiliei
3) L ăţimea cochiliei la diametrul maxim

 Specii indigene de apă dulce
Specia Categoria kg/exemplar Număr de exemplare/kg

Crap (Cyprinus carpio)
1 2 şi peste

 2 1-2
3 0,25-1

Cosaş 
(Ctenopharyngodon 
idella)

1 2 şi peste
 2 1-2

3 0,25-1

Novac (Aristichtys 
nobilis)

1 2 şi peste
 2 1-2

3 0,25-1

Sânger 
(Hypophtalmichtys 
molitrix)

1 2 şi peste
 2 1-2

3 0,25-1

Păstrăv de munte 
(Salmo trutta)

1 0,25 şi peste
 

2 0,1-0,25

Scoicar 
(Milopharyngodon 
piceus)

1 2 şi peste
 2 1-2

3 0,25-1

Somn (Silurus glanis)

1 10 şi peste

 
2 3-10
3 1-3
4 0,15-1

Ştiucă (Esox lucius)
1 1 şi peste

 
2 0,1-1 

Notă: celelalte specii de apă dulce care nu sunt menţionate sunt cuprinse într-o singură 
categorie dimensiunea minimă fiind cea stabilită de Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi acvacultura.

Anexa nr. 2



9. H.G. nr. 415/2004 
privind regimul de comercializare a ouălor

publicată în
M. Of. nr. 296 din 5 aprilie 2004

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Pentru aplicarea prezentei hotărâri termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după 
cum urmează:

a) ouă – ouăle de găină, în coajă, adecvate consumului uman direct sau folosite în industria 
alimentară, cu excepţia ouălor sparte, incubate şi preparate;

b) ouă industriale – ouăle de găină, în c oajă, altele de cât cele specificate la alin. (1), inclusiv 
ouăle spart e şi ouăle limpezi incubate, cu excepţia ouălor preparate; 

c) ouă de incubaţie – ouăle destinate producţiei de pui conform normelor specificate în 
regulile privind ouăle de incubaţie;

d) ouă sparte – ouăle care prezintă spărturi ale cojii şi membranelor, cu expunerea conţinutului 
lor;

e) ouă crăpate – ouăle cu coaja crăpată, dar cu membranele intacte;
f) ouă incubate – ouăle din momentul în care sunt introduse în incubator;
g) comercializare – deţinerea sau expunerea spre vânzare, oferirea spre vânzare, vânzarea, 

livrare a sau orice altă formă de comercializare;
h) colector – orice persoană autorizată de autorităţile competente să colecteze ouă de la 

producător pentru livrare:
– la un centru de ambalare;
– pe o piaţă care vinde exclusiv angrosiştilor ale căror unităţi sunt aprobate ca centre de 

ambalare;
– în industrie;
i) centru de ambalare – unitate autorizată de autoritatea competentă să clasifice ouăle pe 

categorii în funcţie de calitate şi greu tate şi să le asigure ambalarea;
j) lot – ouăle de la unul şi acelaşi centru de ambalare, situate într-un singur loc, ambalate 

sau neambalate, cu una şi aceeaşi dată de ambalare  sau durată de valabilitate, care fac parte 
din aceleaşi categorii de calitate şi greutate;

k) ambalaje mari – pachete, cutii deschise sau containere care conţin peste 36 de ouă;
l) ambalaje mici – pachete sau învelitori, dar nu cofraje neacoperite,  care conţin 36 de ouă 

sau mai puţin;
m) vânzări neambalate – oferta pentru vânzarea cu amă nuntul a ouălor, altele decât cele 

în ambalaje mari sau mici;
n) autoritate competentă – Ministerul Agriculturii,  Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la nivel 

naţional, şi direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, la nivel judeţea n.

Art. 2. (1) Pe teritoriul României comercializarea ouălor se face cu respectarea dispoziţiilor 
prezentei hotărâri.

(2) Dispoziţiile privind clasificarea şi marcarea ouălor nu se aplică în următoarele situaţii:
a) dacă sunt transportate direct de la locul de producţie la un centru de ambalare sau la o 

piaţă care vinde exclusiv angrosiştilor care au centre de ambalare autorizate conform art. 5;
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b) dacă sunt pr oduse şi livrate pentru procesare la întreprinderile din industria alimentară 
autorizate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor 
nr. 356/200 2 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi 
igienă pentru producerea şi comercializarea produselor din ouă, precum şi la cele din industria 
nealimentară.

(3) Pentru ouăle care provin din producţie proprie, care nu sunt ambalate conform art. 10, 
11 şi 12 şi nu sunt clasificate după categoriile de calitate sau greutate stabilite prin prezenta 
hotărâre, prevederile prezentei hotărâr i nu se aplică în cazul ouălor vândute de producător 
direct consumatorului pentru uz personal, la ferma acestuia, într-o piaţă publică locală, cu 
excepţia pieţelor de licitaţie, sau prin vânzare directă.

Art. 3. Comercializarea către consumatori a ouălor defi nite la art. 1 nu se va face prin 
combinare cu ouă de alte tipuri.

Art. 4. (1) Fără a prejudicia prevederile art. 2, producătorii nu pot livra:
a) ouă altor persoane fizice sau juridice în afara colectorilor, centrelor de ambalare, pieţelor, 

în sensul art. 2 alin. (2) lit. a), a industriei alimentare şi industriei nealimentare;
b) ouă industriale, în afară de ouăle incubate, altor persoane în afara centre lor de ambalare 

sau a industriei, cu excepţia industriei alimentare;
c) ouă incubate altora decât unităţilor de prelucrare sau industriei, cu excepţia industriei 

alimentare.
(2) Ouăle sparte a ccidental în centrele de ambalare pot fi livrate doar pentru prelucrare 

industrială, cu excepţia industriei alimentare.

Art. 5. (1) În afara cazurilor menţ ionate la art. 8, numai centrele de ambalare pot clasifi ca 
ouăle în funcţie de calitate şi greutate. 

(2) Centr ele de ambalare vor păstra o evidenţă la zi a furnizorilor.
(3) În baza criteriilor prevăzute la art. 22 alin. (3) şi a normelor metodologice de aplicare a 

prezentei hotărâri, autorităţile competente acordă autorizaţii pentru clasificarea ouălor şi alocă 
un număr de identificare fiecărei unităţi sau producător, la cererea acestora, ale căror incinte 
şi dotări tehnice sunt adecvate clasificării ouălor în funcţie de calitate şi greutate. Autorizaţiile 
vor fi retrase dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile cerute.

Art. 6. (1) Ouăle se clasifi că în funcţie de calitate, după cum urmează:
a) categoria A sau „ouă proaspete”; 
b) categoria B sau „ouă calitatea a doua sau ouă declasate”, destinate a fi folosite în industria 

alimentară, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor 
nr. 356/2002 şi în industria nealimentară. 

(2) Ouăle din categoria A se clasifică în funcţie de greutate.
( 3) Clasificarea în categoriile A şi B se  face ţinând cont de criteriile stabilite în art. 22 alin. (3) 

şi de normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri. 

Art. 7. (1) Ouăle din categoria A se vor ştampila cu numărul de identifi care a producătorului, 
care să permită identifi carea metodei de producţie folosite.

(2) Pe ouăle din categoria A se pot apli ca unul sau mai multe dintre următoarele marcaje 
distinctive:

a) termenul de valabilitate;
b) una sau mai multe date care să îi ofere consumatorului informaţii suplimentare;
c) categoria de calitate;
d) categoria de greutate;
e) numărul centrului de ambalare;
f) denumirea centrului de ambalare;
g) numele comercial sau marca fabricii; 

Art. 3-7
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h) o indicaţie asupra originii ouălor.
(3) Marcajele distinctive prevăzute la alin. (2) lit. f) şi g) se folosesc doar în conformitate cu 

condiţiile stabilite la art. 10 alin. (1) lit. a).
(4) Marcajele distinctive prevăzu te la alin. (2) lit. b) şi  h) se folosesc numai în c onformitate 

cu condiţiile stabilite  la art. 10 alin. (3).
(5) Pentru ou ăle din categoria A se pot prezenta şi date privind modul de furajare a găinilor 

ouătoare. Aceste date se folosesc numai în conformitate cu condiţiile stabilite la art. 10 alin. (3).

Art. 8. (1) Ouăle din categoria B, cu excepţia ouălor crăpate, trebuie să poarte un marcaj 
distinctiv care să specifi ce categoria de calitate. Acestea pot avea una sau mai multe dintre 
marcajele disti nctive prevăzute la art. 7.

(2) Ouăle din categoria A, care nu mai îndeplinesc caracteristicile prevăzute pentru categoria 
respectivă, vor fi declasate în categoria B. Ele vor fi livrate direct către industria alimentară, în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2002 
sau către industria nealimentară, iar ambalajele acestora vor fi întotdeauna marcate în mod 
clar pentru a li se indica destinaţia.

Art. 9. Ouăle nu trebuie să poarte alte marcaje în afara celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 10. (1) Ambalajele mari, precum şi ambalajele mici, chiar dacă sunt introduse în ambalaje 
mări, trebuie să indice pe suprafaţa exterioară, cu caractere vizibile şi lizibile, următoarele:

a) numele sau denumirea şi adresa unităţii care a ambalat sau ale celei pentru care se 
ambalează ouăle; numele, denumirea de activitate sau marca fabricii folosită de unitatea 
respectivă, care poate fi o marcă folosită în mod colectiv de mai multe întreprinderi, care poate 
fi indicată numai dacă nu conţine formulări incompatibile cu prezenta hotărâre, privind calitatea 
sau prospeţimea ouălor, tipul de producţie utilizat sau originea ouălor;

b ) numărul de identificare al centrului de ambalare;
c) categoriile de calitate şi greutate. Ouăle din categoria A pot fi identificate fie prin cuvintele 

„categoria A”, fie prin litera „A” singură sau în combinaţie cu cuvântul „proaspete”;
d) numărul de ouă ambalate;
e) termenul de valabilitate, urmat de recomandările de depozitare pentru categoria A şi data 

ambalării pentru ouăle din categoria B; 
f) metoda de producţie pentru ouăle din categoria A. Aceste specificaţii  se folosesc obligatoriu 

pentru a respecta criteriile  prevăzute la art. 22 alin. (3). 
(2) Atât ambalajele mari, cât şi cele mici pot conţine şi următoarele informaţii suplimentare, 

fie pe suprafaţa interioară, fie pe cea exterioară:
a) preţul de vânzare ;
b) codurile de administrare a  comerţului cu amănuntul şi/sau codurile de control ale stocului;
c) una sau mai multe date care să ofere consumatorului informaţii supli mentare;
d) specificaţiile privind condiţiile speciale de depozitare;
e) propoziţii sau simboluri menite să promoveze vânzarea ouălor, cu condiţia ca acestea 

şi modul în care sunt alcătuite să nu inducă în eroare cumpărătorul;
f) o indicaţie despre modul de furajare a găinilor ouătoare.
(3) Alte date şi marcaje distinc tive privind tipul de pr oducţie şi originea ouălor, precum şi 

modul de furajare a găinilor ouătoare pot fi folosite numai  în conformitate cu criteriile stabilite 
în art. 22 alin. (3) şi în normele metodolo gice de aplicare a prezentei hotărâri.

(4) Dacă ambalajele mari  conţin ambalaje mici sau ouă marcate cu referire la tipul de 
producţie sau la originea ouălor, aceste specificaţii trebuie să apară şi pe ambalajele mari.

Art. 11. (1) Amba lajele mari trebuie prevăzute cu o bandă sau etichetă care să co nţină 
specifi caţiile prevăzute la art. 10, care să nu permită refolosirea după desfacerea ambalajelor 
şi care să fi e realizată de către sau sub supravegherea autorităţilor competente menţionate la 

Art. 8-11
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art. 21. Această bandă sau etichetă nu este obligatorie în cazul ambalajelor mari sub forma 
 cutiilor sau containerelor deschise, cu condiţia ca acestea din urmă să nu împiedice identifi carea 
specifi caţiilor prevăzute la art. 10, indicate pe ambalajele mici din interiorul lor.

(2) Prin derogare , în cazul livrării directe de la centrul de ambalare către comerţul cu 
amănuntul al ouălor destinate vânzării neambalate în cantităţi reduse, nu este obligatorie 
ambalarea acestor ouă în ambalaje mari.

Art. 12. Cuvintele „extra” sau „extra proaspăt” pot fi  folosite pe ambalajele mici care conţin 
ouă din categoria A, prevăzute cu o bandă sau o etichetă. Aceste cuvinte se tipăresc pe bandă 
sau etichetă, iar aceasta se îndepărtează sau se distruge cel târziu în a şaptea zi de la ambalare 
sau în a noua zi de la ouat.

Art. 13. (1) Ouăle expuse pentru vânzare sau oferite spre vânzare în  comerţul cu amănuntul 
trebuie să fi e expuse separat, în conformitate cu categoria de calitate şi greutate şi metoda de 
producţie. Diferitele categorii de calitate şi greutate, precum şi metodele de producţie vor fi  
indicate astfel încât să fi e clare şi vizibile pentru consumator.

(2) În cazul vânzării ouălor neambalate se indică numărul de identificare al centrului de 
ambalare care a clasificat ouăle pe categorii sau, în cazul ouălor importate din ţări din afara 
Uniunii Europene, ţara de origine, precum şi durata de valabilitate minimă urmată de recomandările 
de depozitare ade cvate. 

(3) Ouăle din categoria A, cu excepţia ouălor din categoria A marcate „extra” în conformitate 
cu art. 12, pot fi expuse pentru vânzare sau oferite spre vânzare în ambalaje mici care pot 
avea o categorie de greutate diferită, cu condiţia specificării greutăţii totale nete şi a cuvintelor: 
„ouă de diferite mărimi” sau „categorii de greutate variate”.

Ar t. 14. Ambalajele nu pot prezenta alte indicaţii în afara celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 15. Ouăle provenite din ţări din afara Uniunii Europene pot fi  importate dacă;
a) respectă prevederile art. 3, 6, 7, 8, 9, 12, ale art. 13 alin. (2) şi ale art. 14;
b) sunt puse în ambalaje, inclusiv ambalaje mici introduse în a mbalaje mari, prezentând, 

în mod vizibil şi lizibil, următoarele informaţii:
1. ţara de origine;
2. numele unităţii de ambalare din ţara din afara Uniunii Europene;
3. categoria de calitate şi greutate;
4. pentru ambalajele mari, greutatea în kilograme a ouălor ambalate şi numărul acestora, 

iar pentru ambalajele mici, numărul ouălor;
5. data ambalării şi durata de valabilitate minimă urmată de recomandările de depozitare 

adecvate pentru ouăle din categoria A şi data de ambalare pent ru ouăle din alte categorii;
6. numele expeditorului şi adresa, în cazul ambala jelor mari;
7. metoda de producţie pentru ouăle din categoria A, menţionată la art. 10 alin. (1) lit. f), 

sau următoarea indicaţie: „metoda de producţie nu este specificată”.

Art. 16. (1) Prezenta hotărâre se aplică şi în cazul ouălor a mbalate şi destinate  exportului. Ouăle 
ambalate şi destinate exportului în ţări din afara Un iunii Europene, care au fost tratate cu  diferite 
soluţii, nu se consideră a fi  fost tratate pentru conservare.

(2) Prin derogare de la alin. (1) şi pentru a respecta normele impu se de unele ţări importatoare, 
ouăle ambalate şi destinate exportului:

a) pot răspunde unor cerinţe superioare faţă de cele din prezenta hotărâre privind calitatea, 
marcarea şi etichetarea s au alte cerinţe suplimentare;

b) pot prezenta pe ambalaj marcaje  sau specificaţii de altă natură, cu condiţia ca aceste 
marcaje şi specificaţii să nu fie confundate cu cele stabilite prin prezenta hotărâre.

(3) Ouăle ambalate şi destinate exportul ui pot fi clasificate în alte categorii de greutate 
decât cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 22. În acest caz se va indica pe ambalaje 
categoria de greutate necodificată.

Art. 12-16



II. Produse alimentare • 314

Art. 17. Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul ouălor importate sau exportate în cantităţi 
reduse, de până la 60 de ouă, de către consumator pentru uzul personal.

Art. 18. Produsele la care se referă prezenta hotărâre se verifi  că prin luarea de mostre 
randomizate în toate etapele comercializării, precum şi în timpul transportului, în ceea ce 
priveşte ouăle importate din ţări din af ara Uniunii Europene, aceste verifi cări de mostre alese 
la întâmplare au loc şi după efectuarea formalităţilor vamale.

Art. 19. (1) Măsurile care decurg din nerespectarea prevederilor prez entei hotărâri pot fi  
luate numai în legătură cu întregul lot verifi cat.

(2) Dacă se consideră că lotul verificat nu respectă prevederile prezentei hotărâri, organismul 
de control va interzice comercializarea sau importul acestuia, dacă lotul  respectiv provine 
dintr-o ţară din afara Uniunii Europene, până când se aduc dovezi că lotul a fost adus la forma 
corespunzătoare prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 20. Consti tuie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează, următoarele fapte[1]:
a) neclasificarea şi nemarcarea ouălor în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, 

cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;
b) neasigurarea condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport conform prezentei hotărâri 

şi normelor metodologice de aplicare, cu amendă de la 5. 000.000 lei la 30.000.000 lei.

Art. 21. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii 
împuterniciţ i ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Ministerului Sănătăţii, care au obligaţia de a verifi ca permanent 
modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 20 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind reg imul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2 002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.

Art. 22. (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâ ri, prin ordin comun al 
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, se aprobă no rmele metodologice de 
aplicare a acesteia.

(2) Normele metodologice vor cuprinde reglementări în ceea ce priveşte:
a) frecvenţa colectării, livrării şi manipulării ouălor;
b) criteriile de calitate şi categoriile de greutate;
c) specificaţiile indicaţiilor de pe ouă şi ambalaje.
(3) În scopul adoptării, conform procedurii menţionate la alin. (2), a parametrilor care se 

 aplică fiecărei categorii de calitate, se ţine cont de următoarele criterii:
a) aspectul cojii;
b) consistenţa albuşului;
c) înălţimea camerei de aer;
d) dimensiunea şi poziţia gălbenuşului;
e) lipsa petelor de sânge şi a corpilor străini;
f) dezvoltarea embrionului.

Art. 23. Prezenta hotărâre intră în vig oare la data de 1 septembrie 2005.

Art. 24. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 641/2002 
privind regimul de comercializare a ouălor, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea 
I, nr. 463 din 28 iunie 2002, precum şi orice dispoziţie contrară se abrogă.

[1] N.r. sumele sunt exprimate în lei vechi (ROL).

Art. 17-24



10. Ordinul nr. 461/924/213/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Hotă rârii Guvernului nr. 415/2004 
privind regimul de comercializare  a ouălor

publicat în
M. Of. nr. 965 din 21 octombrie 2 004

Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 415/2004 privind regimul 
de comercializare a ouălor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Pădur ilor şi Dezvoltării  Rurale, cu modificările ult erioare, al Hotărârii Guvernului  
nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţio narea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi 
com pletările ulterioare, şi al Hotărârii  Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţion ale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 
privind regimul de comercializare a ouălor, cuprinse în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin transpune în legislaţia română prevederile Regulamentului 
nr. 2.295/2003 privind Normele metodologice de implementare a Reglementării C.E.E. nr. 1.907/1990 
pentru unele standarde de comercializare a ouălor.

Art. 3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2005.

Art. 4. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

ANEXĂ

Norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 
privind regimul de comercializare a ouălor

Art. 1. (1) Ouăle ştampilate cu data ouatului sau cele destinate pentru vânzare ca ouă 
„extra” vor fi livrate de către producător exclusiv centrelor de ambalare sau vor fi colectate de 
la producători de către centrele de ambalare, astfel:

a) în ziua ouatului, pentru ouăle care sunt marcate cu data ouatului;
b) în fiecare zi lucrătoare, pentru ouăle destinate vânzării ca ouă „extra”;
c) la fiecare două zile lucrătoare, pentru ouăle păstrate în fermă la o temperatură menţinută 

artificial sub 18° C.
(2) Categoriile de ouă care nu se regăsesc la alin. (1) trebuie livrate de producători sau 

colectate de la producători, astfel:
a) la fiecare 3 zile lucrătoare;
b) o dată pe săptămână, pentru ouăle păstrate în fermă la o temperatură menţinută artificial 

sub 18° C.
(3) Toţi colectorii trebuie să livreze ouăle la centrele de ambalare cel mai târziu în ziua 

următoare celei în care s-a făcut recepţia.
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(4) Înainte de a părăsi locul de producţie, fiecare container cu ouă trebuie marcat cu 
următoarele informaţii, care trebuie să fie înscrise pe container şi în documentele însoţitoare:

a) numele, adresa şi numărul de identificare ale producătorului;
b) numărul de ouă sau greutatea lor;
c) data ouatului sau perioada de ouat;
d) data livrării.
(5) Documentele trebuie păstrate la centrul de ambalare cel puţin 6 luni.
(6) În cazul aprovizionării centrelor de ambalare cu ouă neambalate, din unităţile proprii, 

situate în acelaşi loc, identificarea containerelor se poate face la centrul de ambalare.

Art. 2. (1) Centrele de ambalare trebuie să clasifi ce, să ambaleze şi să marcheze ouăle şi 
ambalajele nu mai târziu de a doua zi lucrătoare după ziua de primire a ouălor.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când ouăle primite de la producători sunt livrate 
către un alt centru de ambalare nu mai târziu de ziua următoare celei de recepţie.

(3) Ambalarea şi marcarea ambalajelor pot fi efectuate în următoarele 3 zile, dacă ouăle 
sunt ambalate în alte centre de ambalare decât unul dintre cele în care acestea au fost sortate 
şi marcate. În acest caz se aplică prevederile art. 1 alin. (4).

(4) Ouăle pe care este marcată data ouatului în unităţile de producţie situate în acelaşi loc 
cu centrul de ambalare şi care nu sunt ambalate în containere trebuie clasificate şi ambalate 
în ziua ouatului sau, dacă data ouatului coincide cu o zi nelucrătoare, în următoarea zi lucrătoare.

Art. 3. (1) Colectorii sau centrele de ambalare, aşa cum sunt defi nite în art. 1 din Hotărârea 
Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor, sunt autorizaţi să colecteze 
şi să ambaleze ouă dacă satisfac condiţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4).

(2) Spaţiile de colectare şi ale centrelor de ambalare trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:

a) să dispună de o suprafaţă suficientă în raport cu importanţa activităţii;
b) să fie construite şi amenajate astfel încât:
– să dispună de sisteme de aerisire şi iluminare corespunzătoare;
– procesul de curăţare şi de dezinfectare să poată fi executat în condiţii bune;
– ouăle să fie protejate împotriva diferenţelor mari ale temperaturii exterioare;
c) să fie special destinate manipulării şi depozitării ouălor. O parte din spaţiu poate fi 

destinată depozitării şi a altor produse, cu condiţia ca acestea să nu transmită mirosuri străine 
ouălor.

(3) Echipamentul tehnic al centrelor de ambalare trebuie să garanteze o manipulare a 
ouălor în condiţii corespunzătoare şi să cuprindă în special:

a) o instalaţie de ovoscopare, care să fie menţinută în stare bună de funcţionare, care să 
fie folosită la întreaga sa capacitate şi care să permită examinarea separată a calităţii fiecărui 
ou;

b) dispozitive pentru măsurarea înălţimii camerei de aer;
c) un dispozitiv pentru clasificarea ouălor după greutate;
d) unul sau mai multe cântare avizate metrologic pentru cântărirea ouălor;
e) un dispozitiv pentru ştampilarea ouălor, în cazul aplicării dispoziţiilor prevăzute la art. 7 

şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 415/2004.
(4) În cazul utilizării unei maşini automate de ovoscopare, aşa cum se prevede la alin. (3) 

lit. a), de sortare şi clasificare, echipamentul trebuie să includă o lampă de ovoscopare 
autonomă. În cazul unui astfel de sistem automat, autoritatea competentă poate renunţa la 
impunerea supravegherii continue a utilajului, cu condiţia stabilirii unui sistem de control al 
calităţii, bazat pe prelevarea de mostre pentru ouăle livrate.

(5) Spaţiul de colectare şi echipamentul tehnic trebuie menţinute în stare bună de întreţinere 
şi curăţenie şi lipsite de orice miros străin.
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Art. 4. (1) Cererea pentru înregistrarea şi autorizarea unui colector, centru de ambalare 
sau producător trebuie prezentată autorităţii competente judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, pe teritoriul căreia este situat sediul colectorului, centrului de ambalare sau al 
producătorului.

(2) Autoritatea competentă va aloca fiecărui colector, centru de ambalare sau producător 
un număr de identificare format dintr-un cod alfanumeric, astfel:

a) un cod din două litere care reprezintă ţara, respectiv RO;
b) un cod din două litere care reprezintă judeţul;
c) un cod din trei cifre, de la 001 la 999, care reprezintă numărul de ordine în cadrul judeţului.
(3) Pentru ambalarea ouălor din categoria A cu menţiunea „extra” sau pentru indicarea 

datei ouatului în conformitate cu prevederile prezentului ordin, centrele de ambalare au nevoie 
de o autorizaţie în acest sens.

Art. 5. (1) Ouăle din categoria A trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele caracteristici:
a) să aibă coaja şi membrana normale, curate şi intacte;
b) camera de aer să nu depăşească 6 mm în înălţime, să fie imobilă, iar pentru ouăle cu 

menţiunea „extra” aceasta să nu depăşească 4 mm;
c) albuşul oului trebuie să fie transparent, limpede, de o consistenţă gelatinoasă şi lipsit de 

corpuri străine de orice natură;
d) gălbenuşul oului trebuie să fie vizibil la examinare doar sub forma unei umbre, fără contur 

aparent, să nu se distanţeze vizibil de poziţia centrală în cazul rotirii oului, să fie lipsit de corpuri 
străine de orice natură;

e) embrionul să se afle într-un stadiu de dezvoltare imperceptibil;
f) să fie lipsite de mirosuri străine.
(2) Ouăle din categoria A nu vor fi spălate sau curăţate înainte sau după clasificarea lor.
(3) Ouăle din categoria A nu vor fi supuse nici unui tratament de conservare, nici nu vor fi 

refrigerate în spaţii sau instalaţii în care temperatura este menţinută artificial sub +5° C. Ouăle 
care au fost păstrate la o temperatură inferioară celei de +5° C în timpul unei operaţii de 
transport pe o durată maximă de 24 de ore sau în spaţiul unde se practică vânzarea cu amănuntul 
ori în anexele acestui spaţiu nu sunt considerate a fi refrigerate, cu condiţia ca acea cantitate 
de ouă să nu depăşească necesarul de ouă care se vinde cu amănuntul în termen de 3 zile 
în magazinul respectiv.

Art. 6. Ouăle din categoria B sunt ouăle care nu îndeplinesc cerinţele pentru ouăle din 
categoria A. Ele pot fi  utilizate de întreprinderile de industrie alimentară, în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2002 pentru 
aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi igienă pentru producerea 
şi comercializarea produselor din ouă, precum şi de întreprinderile de industrie nealimentară.

Art. 7. (1) Ouăle din categoria A se clasifi că după greutate astfel:
a) XL – foarte mari: 73 g şi peste;
b) L – mari: de la 63 g până la 73 g;
c) M – medii: de la 53 g până la 63 g;
d) S – mici: sub 53 g.
(2) Pe ambalaje categoria de greutate va fi indicată prin literele corespunzătoare sau termenii 

definiţi la alin. (1) sau printr-o combinare a ambilor, această indicaţie putând fi suplimentată 
cu menţionarea unei game de greutate corespunzătoare.

(3) Subdiviziunile categoriilor de greutate la care se face referire la alin. (1) nu vor fi realizate 
folosindu-se ambalaje de culori diferite, simboluri, mărci sau alte indicaţii.

(4) Când ouăle din categoria A de diferite mărimi sunt ambalate împreună în acelaşi ambalaj, 
greutatea totală netă a ouălor va fi indicată în grame şi va conţine indicaţia „ouă de diferite 
mărimi”.
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(5) Când ouăle din categoria A sunt livrate către industrie sub această denumire, clasificarea 
după greutate nu este obligatorie, iar livrarea se face în concordanţă cu prevederile art. 1 
alin. (4).

Art. 8. (1) Marcajele trebuie aplicate pe ouă şi ambalaj în ziua clasifi cării şi ambalării.
(2) Marcajele care indică numărul de identificare a producătorului, data ouatului, modul de 

furajare a găinilor ouătoare şi regiunea de origine a ouălor trebuie ştampilate de către producător.
(3) Marcajele ştampilate pe ouă şi aplicate pe ambalaje trebuie să fie clar vizibile şi lizibile.
(4) Produsele folosite pentru ştampilare trebuie să fie conforme cu prevederile în vigoare 

referitoare la coloranţii utilizaţi în alimentele pentru consumul uman.
(5) Marcajele distincte pentru ouăle din categoria A constau în:
a) marca distinctă pentru categoria A este un cerc cu diametrul de cel puţin 12 mm, în jurul 

mărcii distincte pentru clasa de greutate, care constă în litera sau literele indicate la art. 7 
alin. (1), de cel puţin 2 mm înălţime;

b) numărul distinct al producătorului, care constă în coduri şi litere de cel puţin 2 mm înălţime;
c) numărul de identificare a centrului de ambalare, în litere şi cifre de cel puţin 2 mm înălţime;
d) data, în litere şi cifre de cel puţin 2 mm înălţime, care cuprinde ziua şi luna, aşa cum 

sunt definite la art. 9.
(6) Marcajul distinct pentru ouăle din categoria B este un cerc cu diametrul de minimum 12 

mm, în jurul literei B, cu dimensiunea de minimum 5 mm înălţime. Această marcă nu este 
obligatorie dacă ouăle sunt livrate direct către industria alimentară, cu condiţia ca această 
destinaţie să fie clar marcată pe ambalajul care le conţine.

Art. 9. (1) Data durabilităţii minimale va fi  marcată în momentul ambalării şi cuprinde pentru 
ambalaj specifi caţia „a se consuma, de preferinţă, înainte de ..........”, iar pentru ou, specifi caţia 
„d.d.m.”, urmate de dată, care va fi  indicată astfel:

a) ziua, exprimată în numere de la 1 la 31;
b) luna, exprimată în numere de la 1 la 12 sau până la 4 litere din alfabet.
(2) Data durabilităţii minimale este data până la care ouăle din categoria A îşi păstrează 

caracteristicile descrise la art. 5 alin. (1), dacă sunt depozitate corespunzător.
(3) Data durabilităţii minimale trebuie fixată la mai puţin de 28 de zile după data ouatului. Când 

perioada ouatului este indicată conform art. 1 alin. (4) lit. c), data durabilităţii minimale se fixează 
de la prima zi a perioadei respective.

(4) Ambalajele mari şi ambalajele mici, chiar dacă sunt introduse în ambalaje mari, vor 
avea inscripţionată pe faţa exterioară, scrisă vizibil şi lizibil, o recomandare adresată consumatorilor 
de a păstra ouăle la rece după cumpărare.

(5) În cazul ouălor comercializate neambalate, o indicaţie asemănătoare cu cea la care se 
face referire în alin. (2) va fi aplicată astfel încât să fie clară, vizibilă şi inconfundabilă pentru 
consumator.

Art. 10. Indicaţiile referitoare la data ambalării pot fi  prezentate opţional. Ele cuprind pentru 
ambalaj specifi caţia „ambalat la”, iar pentru ou, specifi caţia „amb.”, urmate de cele două seturi 
de cifre sau litere la care se face referire la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b).

Art. 11. (1) În momentul ambalării, ouăle, ambalajele sau amândouă pot fi  marcate suplimentar 
faţă de data durabilităţii minimale şi data ambalării cu data recomandată pentru vânzare.

(2) Data recomandată pentru vânzare nu trebuie să depăşească 21 de zile de la ouat.
(3) În cazul în care este indicată o perioadă de ouat, data recomandată pentru vânzare se 

determină de la prima zi a acelei perioade.
(4) Pentru marcarea ouălor sau a ambalajelor cu datele la care se face referire în prezentul 

articol va fi folosită pentru ambalaj specificaţia „a se vinde înainte de”, iar pentru ou, specificaţia 
„d.r.v.”, urmate de cele două seturi de cifre sau litere la care se face referire la art. 9 alin. (1) 
lit. a) şi b).
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Art. 12. (1) Data ouatului va fi  marcată pe ambalaj de către operator în timpul ambalării, 
prin specifi caţia „produs la”, care trebuie, de asemenea, marcată şi pe ouăle din ambalaj prin 
specifi caţia „prod.”, urmate de cele două seturi de cifre sau litere la care se face referire în 
art. 9 alin. (1) lit. a) şi b).

(2) Când ouăle sunt livrate la un centru de ambalare în containere, toate ouăle din container 
vor fi marcate cu data ouatului, sortate şi ambalate fără întrerupere. Data ouatului va fi ştampilată 
pe ou în timpul sau imediat după clasificare.

(3) Când un centru de ambalare este aprovizionat cu ouă care nu sunt în containere, de la 
unităţile de producţie proprii situate în acelaşi loc, ouăle trebuie să fie:

a) ştampilate cu data ouatului în ziua ouatului; ouăle obţinute în zilele nelucrătoare pot fi 
ştampilate în prima zi lucrătoare următoare, împreună cu ouăle obţinute în acea zi, cu data 
primei zile nelucrătoare;

b) clasificate şi ambalate conform art. 2 sau livrate la alte centre de ambalare sau la industria 
alimentară în ziua ouatului, iar dacă ziua ouatului coincide cu o zi nelucrătoare, în prima zi 
lucrătoare următoare.

(4) Dacă centrele de ambalare sunt aprovizionate de la producători externi cu ouă pe care 
nu este indicată data ouatului, acele ouă trebuie stocate şi manipulate separat.

Art. 13. (1) Dacă ouăle şi ambalajele cu ouă sunt marcate cu specifi caţii privind metoda 
de creştere a păsărilor, termenii pentru defi nirea acestor metode sunt:

a) pentru ambalaje:
– ouă de găini crescute în aer liber;
– ouă de găini crescute în hale la sol;
– ouă de găini crescute în baterii.
b) pentru ouă:
– aer liber;
– sol;
– baterii.
(2) Cerinţele minime ce trebuie îndeplinite în fermele de găini crescute în aer liber sunt 

descrise în anexa nr. 1. Termenii stabiliţi la alin. (1) lit. a) şi b) pot fi completaţi cu informaţii 
referitoare la caracteristicile privind metoda de creştere. Aceşti termeni pot fi adăugaţi pe ouă 
alături de numărul de identificare a producătorului.

(3) În cazul vânzării ouălor în vrac sau preambalate, semnificaţia numărului de identificare 
a producătorului poate fi explicată pe container sau într-o notiţă separată.

(4) Ambalajele care conţin ouă destinate pentru industria alimentară, autorizate conform 
Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2002, vor fi marcate cu indicaţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).

Art. 14. (1) Dacă ouăle din categoria A şi ambalajele lor indică modul de furajare a găinilor, 
se aplică cerinţele minime din anexa nr. 2.

(2) Ambalajele mari care conţin ouă şi ambalajele mici marcate cu indicaţii despre furajarea 
găinilor ouătoare vor purta aceleaşi indicaţii. În cazul vânzării ouălor neambalate, aceste indicaţii 
sunt valabile numai dacă ouăle sunt marcate individual, corespunzător.

Art. 15. (1) Ambalajele cu ouă din categoria A pot indica originea ouălor prin cuvintele: 
„originea ouălor: vezi codul de pe ou”.

(2) Indicarea originii ouălor din categoria A sau a ambalajelor mici care conţin astfel de ouă 
se face prin folosirea termenilor sau simbolurilor cu referire la o anumită regiune administrativă 
în care sunt produse ouăle.

(3) În cazul vânzării ouălor în vrac, indicaţiile despre originea ouălor sunt valabile numai 
dacă ouăle sunt marcate individual cu termenii şi simbolurile corespunzătoare.

(4) Ambalajele mari care conţin ouă sau ambalajele mici marcate cu termeni sau simboluri 
conform alin. (2) vor purta aceleaşi simboluri şi termeni.
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Art. 16. (1) Ouăle importate din ţări din afara Uniunii Europene vor fi  ştampilate clar şi lizibil, 
în ţara de origine, cu codul ISO al ţării de origine, precedat de cuvintele: „standard non EC”.

(2) Ouăle din categoria A, importate din ţări din afara Uniunii Europene, vor îndeplini 
prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 415/2004.

(3) Pe ambalajele cu ouă din categoria A, importate din ţări din afara Uniunii Europene, 
metoda de creştere a găinilor va fi indicată ca „metodă de creştere nespecificată”.

Art. 17. (1) Benzile şi etichetele pentru ouăle din categoria A vor fi  albe, iar indicaţiile vor 
fi  imprimate cu negru în conformitate cu prevederile art. 10 şi 15 din Hotărârea Guvernului 
nr. 415/2004.

(2) Derogarea prevăzută la art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 415/2004 se aplică 
în cazul cantităţilor zilnice mai mici de 3.600 de ouă pe livrare şi 360 de ouă pe cumpărător. Numele, 
adresa şi numărul de identificare a centrului de ambalare, numărul ouălor, categoriile de calitate 
şi greutate, data durabilităţii minimale şi metoda de creştere a găinilor vor fi indicate în 
documentele însoţitoare.

Art. 18. (1) Ouăle din categoriile menţionate mai jos se comercializează în ambalaje cu 
bandă sau etichetă galbenă, care nu mai poate fi  folosită după deschiderea ambalajului:

a) ouăle neclasificate în categoria A sau B, aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 415/2004;

b) ouăle din categoria A, care nu mai îndeplinesc cerinţele pentru această categorie şi nu 
au fost declasate;

c) ouăle din categoria B.
(2) Benzile sau etichetele prevăzute la alin. (1) vor prezenta clar şi lizibil:
a) numele sau denumirea şi adresa celui care a livrat ouăle;
b) numărul şi greutatea netă a ouălor ambalate;
c) marcajul „OUĂ PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ”, cu litere de 2 cm înălţime.

Art. 19. (1) Ouăle industriale, defi nite conform art. 1 lit. b) din Hotărârea Guvernului 
nr. 415/2004, se comercializează în ambalaje cu benzi sau etichete roşii.

(2) Benzile sau etichetele prevăzute la alin. (1) vor prezenta:
a) numele sau denumirea şi adresa întreprinderii pentru care sunt destinate ouăle;
b) numele sau denumirea şi adresa celui care livrează ouăle;
c) marcajul „OUĂ INDUSTRIALE” cu majuscule negre şi înălţimea de 2 cm, precum şi 

marcajul „necorespunzătoare pentru consumul uman”, cu litere negre de cel puţin 0,8 cm 
înălţime.

Art. 20. (1) Benzile sau etichetele prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 415/2004 
trebuie tipărite şi fi xate în aşa fel încât nici o informaţie de pe ambalaj să nu fi e acoperită de 
bandă sau etichetă.

(2) Termenul „extra” se tipăreşte pe bandă sau etichetă cu litere înclinate, de cel puţin 1 
cm înălţime, urmate de cuvântul „până la” şi de cele două seturi de cifre sau litere, în conformitate 
cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a) şi b), care indică a şaptea zi de la ambalare sau a noua zi 
de la ouat.

(3) Când data ambalării este indicată pe ambalaj, indicaţia prevăzută la alin. (2) poate fi 
înlocuită cu cuvintele: „extra până în a şaptea zi de la ambalare”.

(4) Când data ouatului este indicată pe ambalaj, se va specifica „extra până în a noua zi 
de la data ouatului”. Termenul „extra” poate fi urmat de cuvântul „proaspăt”.

(5) Când banda sau eticheta prevăzută la alin. (1) nu poate fi îndepărtată de pe ambalaj, 
ambalajul trebuie scos de la vânzare nu mai târziu de a şaptea zi de la ambalare sau a noua 
zi de la data ouatului, iar ouăle trebuie reambalate.

(6) Ambalajele mari care conţin ambalaje mici marcate „extra” vor fi marcate cu majuscule 
de 2 cm înălţime: „AMBALAJUL CONŢINE AMBALAJE MICI EXTRA”.
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Art. 21. (1) Ouăle din categoria A ambalate pot fi  reambalate în alte ambalaje mari sau 
mici numai în centrele de ambalare, cu excepţia cazului prevăzut la art. 8 alin. (2) din Hotărârea 
Guvernului nr. 415/2004. Fiecare ambalaj va conţine ouă numai dintr-un singur lot.

(2) Banda sau eticheta de pe ambalajele mari va conţine vizibil şi lizibil, cu caractere de 
culoare neagră, cel puţin următoarele informaţii:

a) numele sau denumirea unităţii care reambalează ouăle sau care a reambalat ouăle;
b) numărul de identificare a centrului de ambalare care a reambalat ouăle;
c) numărul de identificare a centrului de ambalare care a efectuat prima ambalare a ouălor 

sau, în cazul ouălor importate, ţara de origine;
d) categoriile de calitate şi greutate;
e) numărul de ouă ambalate;
f) data durabilităţii minimale originale şi sub aceasta cuvintele „ouă reambalate”;
g) tipul de creştere a păsărilor.
(3) Ambalajele mici care conţin ouă reambalate trebuie să poarte, cu caractere vizibile şi 

lizibile, numai informaţiile specificate la alin. (2). Ambalajele mici pot purta marca firmei care 
reambalează sau care a reambalat ouăle. Cuvântul „extra” nu poate fi utilizat.

Art. 22. (1) Ouăle care sunt declasate, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Hotărârea 
Guvernului nr. 415/2004, pot fi  comercializate în ambalajele în care au fost păstrate înainte de 
declasare. Dacă sunt reambalate, fi ecare ambalaj va conţine numai ouă dintr-un singur lot.

(2) Benzile sau etichetele galbene ori roşii de pe ambalajele mari vor purta clar şi lizibil, cu 
caractere de culoare neagră, cel puţin informaţiile prevăzute la art. 18 şi 19, împreună cu 
numele/denumirea şi adresa firmei care face declasarea sau care a făcut declasarea ouălor.

(3) Pe ambalajele mici care conţin ouă reambalate, marcajele care nu mai sunt valabile vor 
fi acoperite. Ambalajele mici pot purta şi marca firmei care face declasarea sau care a făcut 
declasarea.

Art. 23. (1) Dacă ambalajele de origine sunt folosite pentru ouăle declasate şi reambalate, 
ele vor fi  considerate ca refolosite.

(2) Marcajele de pe benzile şi etichetele de pe ambalajele mari care sunt refolosite vor fi 
complet acoperite cu benzi sau etichete noi sau vor fi eliminate în alt mod.

(3) Ambalajele mari pot purta una sau mai multe marcaje înscrise pe benzile sau etichetele 
aplicate pe ambalaj. Ambalajele mari pot purta marca firmei care a reambalat ouăle sau pentru 
care a efectuat reambalarea.

Art. 24. (1) Producătorii, centrele de ambalare, colectorii, angrosiştii şi, acolo unde se aplică 
art. 14, producătorii şi distribuitorii de furaje pentru găinile ouătoare vor fi  controlaţi cel puţin o 
dată pe an cu privire la respectarea normelor legale.

(2) Unităţile de producţie şi centrele de ambalare înregistrate în conformitate cu prevederile 
art. 12 vor fi controlate cel puţin o dată la două luni.

Art. 25. (1) Producătorii vor înregistra:
a) informaţii cu privire la metodele de creştere a găinilor, specificând pentru fiecare metodă 

de creştere folosită, următoarele:
– data populării, vârsta populării şi numărul de găini ouătoare;
– data sacrificării de necesitate şi numărul de găini sacrificate de necesitate;
– producţia zilnică de ouă;
– numărul sau greutatea ouălor vândute zilnic;
– numele şi adresa cumpărătorilor şi numărul de identificare a fermei;
b) informaţii privind modul de furajare a păsărilor, în cazul în care ouăle din categoria A şi 

ambalajele lor poartă indicaţii, specificând:
– cantitatea şi tipul de furaje furnizate şi/sau amestecate în fermă;

Art. 21-25



II. Produse alimentare • 322

– data livrării;
– numele producătorului sau al furnizorului;
– numărul şi vârsta găinilor ouătoare şi numărul de ouă produse şi livrate;
– data livrării;
– numele şi adresa cumpărătorilor şi numărul de identificare a producătorului.
(2) a) Dacă data ouatului este indicată, informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi înregistrate 

separat.
b) Când într-o unitate de producţie se utilizează mai multe metode de creştere, informaţiile 

prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi înlocuite cu informaţii privind hala de creştere a găinilor.
(3) Producătorii vor păstra informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) cel puţin 6 luni după 

încetarea activităţii sau după depopulare.

Art. 26. (1) Centrele de ambalare vor înregistra separat, după metoda de creştere şi după zi:
a) cantitatea de ouă primite, ouăle sparte la producător, numele, adresa şi numărul de 

identificare ale producătorului şi data sau perioada ouatului;
b) cantităţile de ouă neclasificate, livrate altor centre de ambalare, specificând numărul de 

identificare a centrului respectiv şi data sau perioada ouatului;
c) categoriile de calitate şi greutate ale ouălor;
d) cantităţile de ouă clasificate, primite de la alte centre de ambalare, specificând numărul 

de identificare a centrului respectiv, data durabilităţii minimale şi specificarea identităţii vânzătorilor;
e) numărul şi/sau greutatea ouălor livrate, după categoriile de greutate, data ambalării şi 

data utilizării, numele şi ultima adresă a cumpărătorului.
(2) Centrele de ambalare vor actualiza săptămânal evidenţele cu stocul fizic.
(3) Dacă ouăle din categoria A şi ambalajele poartă indicaţii despre modul cum au fost 

furajate găinile, data ouatului şi/sau regiunea de origine, centrele de ambalare care folosesc 
astfel de marcaje vor ţine evidenţe separate, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a).

(4) În locul ţinerii evidenţelor (înregistrărilor) vânzărilor şi livrărilor, centrele de ambalare 
pot ţine dosare cu facturi şi note de livrare conform prevederilor alin. (1) lit. a). Aceste evidenţe 
sau dosare vor fi păstrate cel puţin 6 luni.

Art. 27. (1) Pentru ouăle la care se face referire în art. 13, 14 şi 15, colectorii şi angrosiştii 
trebuie să păstreze datele evidenţiate pe cumpărători şi tranzacţii de vânzări, precum şi datele 
stocurilor fi zice de găini cel puţin 6 luni.

(2) Colectorii trebuie să prezinte pentru categoriile de ouă specificate la alin. (1):
a) data şi cantitatea colectată;
b) numele, adresa şi numărul de identificare ale producătorului;
c) datele şi cantităţile livrate centrelor de ambalare;
(3) Angrosiştii, inclusiv comercianţii care nu manipulează fizic ouă, trebuie să prezinte 

pentru categoriile de ouă specificate la alin. (1):
a) datele şi cantităţile atât pe cumpărători, cât şi pe vânzători;
b) numele şi adresele furnizorilor şi cumpărătorilor.
(4) Angrosiştii care manipulează fizic ouăle trebuie să ţină o evidenţă săptămânală a 

stocurilor fizice.
(5) În locul înregistrărilor specifice, cumpărătorii şi vânzătorii, colectorii şi angrosiştii pot 

ţine dosare cu facturi şi note de livrare, conform prevederilor art. 13, 14 şi 15.
(6) Fabricanţii şi furnizorii de furaje trebuie să încheie procese-verbale ale livrărilor către 

producătorii prevăzuţi la art. 25 alin. (1) lit. b), în care să fie prezentată compoziţia furajelor 
furnizate, pe care trebuie să le păstreze cel puţin 6 luni după livrare.

(7) Toate datele şi procesele-verbale prevăzute la art. 25 şi 26 şi în acest articol trebuie 
puse la dispoziţie la solicitarea autorităţilor competente.
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Art. 28. (1) Autorităţile competente vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea 
tratamentului confi denţial al informaţiilor furnizate în conformitate cu art. 12, 13, 14 şi 15, în 
măsura în care persoanele sunt interesate.

(2) Datele introduse în registre, procesele-verbale şi alte date pot fi utilizate numai pentru 
aplicarea acestui ordin.

Art. 29. (1) Prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 415/2004 se aplică numai dacă 
verifi cările au fost efectuate în concordanţă cu alin. (2), (3), (4) şi (5) din prezentul articol.

(2) Când ouăle sunt ambalate în ambalaje mari care nu conţin ambalaje mici, trebuie 
verificate, ca probe, cel puţin următoarele numere de ouă:

Numărul de ouă din lot
Numărul de ouă verifi cate

% din lot Numărul minim de ouă
Până la 180 100 –
181–1.800 15 180

1.801–3.600 10 270
3.601–10.800 5 360

10.801–18.000 4 540
18.001–36.000 3 720

36.001–360.000 1,5 1.080
Peste 360.000 0,5 5.400

(3) Când ouăle sunt ambalate în ambalaje mici, introduse sau nu în ambalaje mari, trebuie 
verificate, ca probe, cel puţin următoarele numere de ouă:

Numărul de ouă din lot Procentul ambalajelor mici 
verifi cate

Numărul de ouă verifi cate pe 
ambalaj verifi cat

Până la 180 100 100
181–1.800 15 100

1.801–3.600 10 100
3.601–10.800 5 100

10.801–18.000 4 100
18.001–36.000 3 100

36.001–360.000 1,5 100
Peste 360.000 0,5 100

(4) a) Pentru loturile până la 18.000 de ouă, ouăle verificate trebuie extrase de la cel puţin 
20% din numărul de ambalaje mari.

b) Pentru loturile mai mari de 18.000 de ouă, ouăle verificate trebuie extrase de la cel puţin 
10% din numărul de ambalaje mari şi din minimum 10 ambalaje.

(5) În cazul ouălor neambalate expuse sau puse în vânzare cu amănuntul, 100% din numărul 
de ouă pentru cantităţi de până la 180 de ouă şi 15% din numărul de ouă pentru cantităţi mai 
mari, cu un minim de 180 de ouă, trebuie verificate ca probe.

Art. 30. (1) După verifi carea lotului, la cererea proprietarului lotului, inspectorul poate aplica 
pe ambalaj o bandă cu o ştampilă ofi cială şi următoarele particularităţi:

a) verificat la data, în locul;
b) identificarea inspectorului.
(2) Banda de verificare trebuie să fie albă şi tipărită cu litere roşii. Dacă un ambalaj a fost 

vândut înaintea verificării, va fi resigilat cu banda de verificare, care poate fi aplicată peste 
banda de verificare sau eticheta iniţială.

(3) După ce ambalajele mici marcate „extra” au fost verificate, banda de verificare trebuie 
să includă particularităţile prevăzute la alin. (1) şi cuvântul „extra” scris cu litere înclinate de 1 
cm înălţime.
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Art. 31. (1) La verifi carea loturilor de ouă din categoria A pot fi  permise următoarele toleranţe:
a) la centrul de ambalare, chiar înainte de expediere: 5% din numărul de ouă cu defecte 

de calitate;
b) la alte etape de vânzare: 7% din numărul de ouă cu defecte de calitate.
(2) La verificarea ouălor marcate „extra” nu va fi permisă nici un fel de toleranţă la înălţimea 

camerei de aer şi la timpul de ambalare sau import.
(3) Când lotul de ouă verificat conţine mai puţin de 180 de ouă, procentele prezentate la 

alin. (1) vor fi dublate.

Art. 32. (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 
nr. 415/2004, la verifi carea loturilor de ouă din categoria A este permisă o toleranţă a greutăţii 
oului, astfel:

a) cel mult 10% din numărul de ouă verificate pot fi din categorii de greutate apropiate cu 
cea marcată pe ambalaj;

b) cel mult 5% din numărul de ouă verificate pot fi din categoria de greutate inferioară.
(2) Dacă loturile verificate conţin mai puţin de 180 de ouă, procentele de ouă menţionate 

la alin. (1) trebuie dublate.

Art. 33. Ambalajele mari, cu ouă din categoria A clasifi cate după greutate, trebuie să aibă 
următoarele greutăţi minime:

a) XL – foarte mare: 7,3 kg/100 de ouă;
b) L – mare: 6,4 kg/100 de ouă;
c) M – medie: 5,4 kg/100 de ouă;
d) S – mică: 4,5 kg/100 de ouă.

Art. 34. (1) Ambalajele, inclusiv materialele interioare, trebuie să fi e rezistente la soc, 
uscate, curate şi în stare bună şi să fi e făcute din materiale care să protejeze ouăle de mirosuri 
străine şi de riscul deteriorării calităţii.

(2) Ambalajele mari folosite pentru transportul şi expedierea ouălor, inclusiv materialele 
interioare, nu pot fi reutilizate decât dacă sunt noi şi răspund cerinţelor tehnice şi de igienă 
cerute în alin. (1). Ambalajele mari reutilizate nu vor prezenta marcaje anterioare care ar putea 
crea confuzii.

(3) Ambalajele mici nu pot fi reutilizate.

Art. 35. (1) În timpul depozitării la producător şi în timpul transportului de la producător la 
colector sau la centrele de ambalare, ouăle trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare 
care să asigure menţinerea optimă a calităţii acestora.

(2) Ouăle trebuie depozitate în locuri curate, uscate şi lipsite de mirosuri străine.
(3) În timpul transportului şi depozitării, ouăle trebuie ţinute în locuri curate, uscate şi lipsite 

de mirosuri străine şi protejate de şocuri, de efectele luminii şi de fluctuaţiile excesive de 
temperatură.

Anexa nr. 1 la normele metodologice

Cerinţe minime ce trebuie îndeplinite în fermele de găini crescute în aer liber

Ouăle obţinute de la găinile crescute în aer liber trebuie produse în ferme care să satisfacă 
cel puţin următoarele condiţii:

a) găinile să aibă acces continuu în aer liber pe tot parcursul zilei, exceptând cazul în care 
există restricţii temporare impuse de autorităţile veterinare;

b) în fermele de găini crescute în aer liber, densitatea nu trebuie să fie mai mare de 2.500 
de găini pe hectarul de teren disponibil sau de o găină la 4 m2;
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c) fermele de găini crescute în aer liber să nu se extindă peste o rază de acţiune de 150 
m de la cea mai apropiată clădire. O extindere mai mare, de până la 350 m de la cea mai 
apropiată clădire, este permisă dacă se asigură cel puţin 4 adăposturi pe hectar, distribuite 
uniform.

Anexa nr. 2 la normele metodologice

Cerinţe minime privind indicarea modului în care sunt furajate găinile

Referinţele pot fi făcute pentru cereale ca ingredient în furaj, numai dacă ele deţin o pondere 
de cel puţin 60% în structura reţetei, care poate include şi subproduse din cereale în proporţie 
de până la 15%.

Dacă referinţa este făcută pentru anumite cereale, fiecare trebuie să deţină cel puţin 30% 
din structura reţetei, în ca zul unui singur tip de cereale menţionate, şi cel puţin 5% pentru 
fiecare dintre mai multe cereale menţionate.

Anexa nr. 2



11. Ordinu l nr. 230/457/76/2002 
pentru aprobarea Normei privind 

denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate 
ale laptelui de consum

publicat în
M. Of. nr. 694 din 23 septembrie 2002

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată 
şi modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu 
modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare a Normei privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile 
de calitate ale laptelui de consum nr. 168.594 din 23 aprilie 2002 al Direcţiei politici şi strategii 
alimentare,

emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale 
laptelui de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii 
contrare cu privire la laptele de consum destinat comercializării.

Art. 3. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi agenţii economici care desfăşoară 
activităţi de producere şi comercializare a laptelui de consum vor  duce la îndeplinire prevederile 
prezen tului ordin.

Art. 4. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile lit. a) şi c) ale art. 4 din anexa la prezentul 
ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Anexă

Normă privind denumirile sub care se vinde 
şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum

Art. 1. (1) Prezenta normă stabileşte denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate 
ale laptelui de consum destinat comercializării, fără a prejudicia măsurile de protecţie a sănătăţii 
publice.
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(2) În sensul prezentei norme se definesc:
a) lapte – produsul obţinut prin mulgerea uneia sau mai multor vaci;
b) lapte de consum – produsele la care se face referire în art. 3, destinate a fi livrate în 

această stare consumatorilor;
c) conţinut de grăsime – raportul masă/masă al părţii de grăsime din lapte per o sută părţi 

de lapte analizat;
d) conţinut de proteină – raportul masă/masă al părţii de proteine din lapte, obţinută prin 

multiplicarea cu 6,38 a conţinutului de azot total din lapte, exprimat procentual în masă, per o  
sută părţi de lapte analizat.

Art. 2. (1) Laptele de consum trebuie să î ndeplinească normele sanitare şi sanitare veterinare 
în vigoare, precum şi cerinţele din prezenta normă, pentru a fi  livrat sau vâ ndut consumatorului 
fi nal, direct sau prin intermediul restaurantelor, spitalelor, cantinelor sau al altor agenţi economici 
ca re prepară şi furnizează hrană pentru populaţie. Acelaşi regim se aplică şi în scopul oferirii 
cu titlu gratuit a acestor produse de către agenţii economici, asociaţii sau fundaţii.

(2) Denumirile sub care se vând aceste produse sunt cele prevăzute în art. 3. Aceste 
denumiri se folosesc numai pentru produsele la care se referă acest articol, fără a prejudicia 
întrebuinţarea lor în denumiri compuse.

(3) Informarea consumatorilor privind natura şi compoziţia produselor este obligatorie în 
orice caz în care omiterea acestor informaţii ar putea determina confuzii.

Art. 3. (1) Produsele următoare sunt considerate lapte de consum:
a) lapte integral – lapte tratat termic care, în funcţie de conţinutul de grăsime, îndeplineşte 

una dintre cerinţele următoare:
– lapte integral standardizat – lapte cu un conţinut de grăsime de cel puţin 3,5% (masă/

masă). Totuşi se poate stabili o categorie suplimentară de lapte integral, cu conţinutul de 
grăsime egal sau mai mare de 4% (masă/masă)[1];

– lapte integral nestandardizat – lapte cu un conţinut de grăsime care nu a fost modificat 
după mulgere, prin adăugare sau extragere de grăsimi lactate ori prin amestecare cu lapte al 
cărui conţinut natural de grăsime a fost modificat. Totuşi conţinutul de grăsime nu poate fi mai 
mic de 3,5% (masă/masă);

b) lapte semidegresat – lapte tratat termic al cărui conţinut de grăsime a fost redus la cel 
puţin 1,5% (masă/masă) şi cel mult 1,8% (masă/masă)[2];

c) lapte degresat – lapte tratat termic al cărui conţinut de grăsime a fost redus la maximum 
0,5% (masă/masă).

(2) Se admit numai următoarele modificări, fără a prejudicia prevederile alin. (1) lit. a) a 
doua liniuţă:

a) modificarea conţinutului natural de grăsime prin extragerea sau adăugarea de smântână 
sau lapte integral, semidegresat sau degresat, în scopul realizării conţinutului de grăsime 
prevăzut în specificaţia tehnică pentru laptele de consum;

b) îmbogăţirea laptelui în proteine lactice, săruri minerale sau vitamine;
c) reducerea conţinutului de lactoză prin conversia în glucoză şi galactoză.
(3) Modificările compoziţiei laptelui, prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), sunt permise numai 

dacă sunt înscrise pe ambalajul produsului vizibil şi lizibil şi într-o formă care să nu permită 
ştergerea. Totuşi aceste indicaţii nu înlocuiesc obligaţia privind etich etarea nutriţională prevăzută 
de legislaţia în vigoare. Dacă se adaugă proteine, conţinutul de proteină al laptelui îmbogăţit 
trebuie să fie egal sau mai mare de 3,8% (masă/masă).

[1] În această categorie se pot include până la data de 1 ianuarie 2006 şi alte sortimente de lapte 
integral standardizat cu peste 3% grăsime inclusiv, conform specificaţiilor tehnice de produs.

[2] În această categorie se pot include până la data de 1 ianuarie 2006 şi sortimentele de lapte 
de consum cu un conţinut de grăsime cuprins între 2% şi 2,8% inclusiv.
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(4) Modificările compoziţiei laptelui prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) s unt permise numai cu 
respectarea reglementărilor în vigoare ale Ministerului Săn ătăţii şi Familiei.

Art. 4. Laptele de consum trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă un punct de îngheţ apropiat de media punctelor de îngheţ pentru laptele materie 

primă, înregistrată în zona de origine a colectării laptelui;
b) să aibă densitatea egală sau mai mare de 1.028 grame/litru de lapte cu 3,5% (masă/

masă) grăsime la temperatura de 200C sau densitatea echivalentă pentru laptele cu un conţinut 
de grăsime diferit;

c) să conţină minimum 2,9% (masă/masă) proteină pentru laptele cu 3,5% (masă/masă) 
grăsime sau un conţinut de proteină echivalent pentru laptele cu un conţinut de grăsime diferit.

Art. 5. Produsele fabricate, prelucrate sau importate în România pentru vânzare ca lapte 
de consum trebuie să îndeplinească prevederile prezentei norme.

Art. 6. Etichetarea laptelui de consum se face conform reglementărilor legale în vigoare 
privind etichetarea. Suplimentar se înscriu următoarele menţiuni obligatorii:

a) conţinutul de grăsime, exprimat în procente;
b) procedeul de tratament termic utilizat (pasteurizat, sterilizat, ultrapasteurizat) – se admit 

prescurtări de tipul „past.”, „UHT”;
c) pentru laptele pasteurizat se va menţiona: „A se păstra la temperatura de 2-40C”;
d) pentru laptele şi produsele lactate care nu provin de la specia bovine trebuie specificată 

specia de la care provin;
e) modificările de compoziţie, conform precizărilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi c).

Art. 7. Agenţii economici care produc şi comercializează lapte de consum au obligaţia de 
a înregistra cantităţile livrate, cu parametrii menţionaţi la art. 4, şi de a le transmite direcţiilor 
generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, în raza 
cărora sunt situate unităţile de producţie, cu respectarea prevederilor art. 8.

Art. 8. Monitorizarea încadrării în parametrii menţionaţi la art. 4 se face de către reprezentanţii 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împuterniciţi cu supravegherea şi controlul 
agenţilor economici care produc produse alimentar e destinate comercializării, astfel:

– începând cu 1 ianuarie 2004, pentru parametrii grăsime şi densitate;
– începând cu 1  ianuarie 2005, pentru conţinutul proteic şi punctul de îngheţ.

Art. 9. Respectarea prevederilor prezentei norme se verifi că de către autorităţile competente 
pentru executarea controlului ofi cial al alimentelor, stabilite la art. 38 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării 
alimentelor, aprobată şi modifi cată prin Legea nr. 57/2002, iar sancţiunile pentru nerespectarea 
prezentei norme se aplică conform art. 41, 42 şi 43 ale secţiunii a 4-a din aceeaşi ordonanţă 
de urgenţă.

Art. 4-9
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Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic general de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea originii, comercializarea şi controlul 
produselor vitivinicole definite conform anexei nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări 
comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) 
nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.

Art. 2. Obiectivul sectorului vitivinicol este creşterea competitivităţii producătorilor de vin, 
care se realizează prin următoarele acţiuni:

a) e xploatarea plantaţiilor viticole în bune condiţii agricole şi de mediu;
b) promovarea produselor vitivinicole şi protecţia denumirilor de origine controlată, denumite 

în continuare D.O.C., a indicaţiilor geografice, denumite în continuare I.G., şi a menţiunilor 
tradiţionale;

c) stabilirea reglementărilor care să permită echilibrarea cererii/ofertei şi adaptarea producţiei 
la cerinţele pieţei;

d) protejarea intereselor producătorilor;
e) stimularea asociaţiilor profesionale/organizaţiilor de producători recunoscute cu scop lucrativ 

pentru a putea beneficia de investiţii care să ducă la structurarea suprafeţelor, comasarea ofertei 
şi garantarea veniturilor producătorilor, conform prevederilor legale în vigoare; în acest sens, 
Guvernul, la iniţiativa autorităţii publice centrale responsabile cu aplicarea Strategiei şi programului 
de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor 
funciare, precum şi în domeniile conexe, denumită în continuare Autoritatea, va emite hotărâre.

Art. 3. (1) Autoritatea asigură aplicarea cadrului juridic şi aprobarea reglementărilor specifi ce 
producţiei, procesării, îmbutelierii şi etichetării produselor vitivinicole în vederea comercializării 
cu respectarea legislaţiei privind dialogul social, cu consultarea organizaţiei interprofesionale 
pentru fi liera „struguri, vin, produse pe bază de vin”, recunoscută de Autoritate ca organizaţie 
interprofesională pentru produse agroalimentare pentru fi liera „struguri, vin, produse pe bază 
de vin”, denumită în continuare O.I.P.A., şi a organizaţiilor de producători recunoscute.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea va elabora 
norme metodologice privind recunoaşterea organizaţiilor de producători din domeniu, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Capitolul II. Producţia viticolă

Secţiunea 1. Arealele de cultură şi potenţialul de producţie

Art. 4. (1) Arealul viticol naţional pentru producerea strugurilor destinaţi obţinerii de vin este 
înca drat în zonele viticole ale Uniunii Europene B, CI şi CII, potrivit prevederilor anexei nr. VII, 
partea II, apendicele I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare.
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(2) Delimitarea teritorială a ariei geografice pentru D.O.C. şi I.G., precum şi procedura 
aferentă se realizează de către Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în 
continuare O.N.V.P.V., cu consultarea asociaţiilor profesionale de producători din arealul 
D.O.C. sau I.G. la care se face referire şi care au întocmit caietele de sarcini pentru D.O.C. şi 
I.G.

(3) Modificarea delimitării teritoriale  a arealului viticol naţional se face de către O.N.V.P.V., 
pe baza studiilor avizate de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie 
Valea Călugărească, denumit în continuare I.C.D.V.V., prin ordin al Autorităţii, cu consultarea 
asociaţiilor profesionale de producători.

Art. 5. (1) Potenţialul de producţie reprezintă suprafaţa plantată efectiv cu viţă-de-vie, 
cultivată cu soiuri de struguri pentru vin, la care se adaugă drepturile de replantare atribuite 
producătorilor, dar încă neutilizate şi drepturile de plantare existente în rezervele judeţene şi 
în rezerva naţională.

 (2) Gestionarea potenţialului de producţie se realizează în sistem informatic prin Registrul 
plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V.

(3) Ges tionarea şi actualizarea R.P.V. se realizează la nivel judeţean de către direcţiile 
pentru agricultură judeţene, denumite în continuare D.A.J., şi a municipiului Bucureşti, 
iar la nivel central de către O.N.V.P.V., instituţie responsabilă de coordonarea tehnică a 
R.P.V.

(4) Orice modificare a da telor unei parcele viticole înscrise în R.P.V. se comunică de către 
proprietarul parcelei sau de împuternicitul acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare, 
către D.A.J. sau a municipiului Bucureşti, în vederea actualizării datelor din R.P.V.

(5) Modelul anexei de modificare a d atelor unei parcele viticole se stabileşte prin ordin al 
Autorităţii.

Secţiunea a 2-a. Dosarul exploataţiei viticole

Art. 6. (1) Producătorii de struguri pentru vin a u obligaţia de a întocmi, actualiza şi completa 
dosarul exploataţiei viticole.

(2) Dosarul exploataţiei viticole este în posesia producătorului şi cuprinde următoarele 
documente:

a) formular pentru identificarea şi localizarea cul tivatorului (nume, prenume, CNP/CUI, 
codul din registrul fermelor, adresa, telefon, e-mail);

b) cererile de autorizare a plantării/replantării vi ţei-de-vie şi de înscriere în R.P.V., după 
caz;

c) declaraţiile de sortiment ale parcelelor deţinute;
d) dec laraţiile de defrişare a parcelelor cu viţă-de-vie şi ce rerile pentru ştergerea acestora 

din R.P.V., după caz;
e) cererile de transfer al dreptului individual de replantare a viţei- de-vie, după caz;
f) declaraţiile de defrişare ulterioară a viţei-de-vie şi cererile pentru  eliminarea parcelelor 

defrişate din R.P.V., după caz;
g) cererile de modificare a datelor parcelelor din R.P.V., după caz;
h) identifica rea parcelelor viticole (ortofotoplanuri, măsurători, copii ale planuri lor cadastrale);
i) copii ale autorizaţiilor de producere a strugurilor şi/sau vinurilor cu D.O.C. şi/s au I.G. emise 

de O.N.V.P.V., după caz;
j) drepturile de plantare acordate din rezervele de drepturi, după caz;
k) dosarele prin ca re s-au accesat măsuri de sprijin acordate de Uniunea Europeană, după 

caz ;
l) declaraţiile obligatorii, stabilite prin reglementările în vigoare;
m) caietele de sarcini pe ntru producerea vinurilor cu I.G. şi/sau D.O.C.

Art. 5-6
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Capitolul III. Structura  pieţei vitivinicole

Secţiunea 1. Înfi inţarea, întreţinerea şi defrişarea plantaţiilor viticole. 
Materialul săditor viticol

Art. 7. Viţa-de-vie se înmulţeşte, în principal, pe cale vegetativă, din porţiuni de plantă sau 
ţesuturi, prin:

a) alt oire;
b) butăşire;
c) culturi „in vitro”.

Art. 8. (1) Producerea materialului de înmulţire se face potrivit preved erilor schem ei de 
selecţie  clonală stabilită prin ordin al A utorităţii.

(2) Producerea materialului săditor viticol, potrivit prevederilor art. 7, se realizează în 
următoarele tipuri de unităţi autorizate de Autoritate:

a) unităţi de selecţie;
b) unităţi de conservare şi de preînmulţire;
c) unităţi de înmulţire;
d) unităţi de producţie pentru viţe altoite şi  nealtoite.
(3) Unităţile a utorizate produc material biologic din categoriile :
a) material iniţial;
b) mat erial bază;
c) material certificat;
d) material standard.

Art. 9. Producerea, controlul calităţii şi comercializarea materialului să ditor viticol se fac c u 
respectarea preve derilor legale în vigoar e.

Art. 10. (1) Înfi inţarea pl antaţiilor de viţă-de-vie se face în areale viticole delimitate, cu soiuri 
admise în Catalogul ofi cial al soiurilor de plante de cultură din România .

(2) Pot fi clasificate ca soiuri de struguri pentru vin numai cele care îndeplinesc următoarele 
condiţii:

a) aparţin speciei Vitis vinifera;
b) provin din încrucişări complexe între soiurile de Vitis vinifera şi soiuri aparţinând altor 

specii ale genului Vitis;
c) nu este unul dintre  soiurile de hibrizi direct producăto ri interzişi: Noah, Othello, Isabelle, 

Jacquez, Clinton şi Herbemont.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru soiu rile de struguri pentru vin care nu 

sunt clasificate potrivit alin. (2), este permisă plantarea, replantarea sau altoirea pentru cer cetare 
ştiinţifică şi în scop experimental în suprafaţă de maximum 5 ha/soi.

(4) Produsele vitivinicole rezultate din plantaţii viticole înfiinţate potrivit prevederilor alin. (3) 
nu se comercializează pentru consum direct.

(5) Pentru măsura de restructurare/reconversie a plantaţ iilor viticole se admit numai soiurile 
stabilite prin ordin al Autorităţii.

(6) Soiurile de viţă-de-vie pentru obţinerea vinurilor cu D.O.C. şi a vinuri lor cu I.G. se 
stabilesc prin caietele de sarcini corespunzătoare fiecărei D.O.C. sau I.G.

Art. 11. (1) În areale viticole, înfi inţarea  de plantaţii de viţă-de-vie pe o suprafaţă de peste 
0,1 ha, de persoană fi zică/juridică, şi extinderea peste această limită a celei existente se face 
doar în baza unui drept de plant are/replantare.

(2) În afara arealelor viticole, în extravilanul localităţilor, înfiinţarea de plantaţii de viţă-de-vie 
pe o suprafaţă cuprinsă între 0,1 ha şi 0,5 ha pentru consumul familial se face numai în baza 
unui drept de plantare nouă şi a unei c ereri de plantare a viţei-de-vie.

Art. 7-11
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(3) Modelul cererii de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în R.P.V. şi al 
certificatului de acordare a dreptului de plantare/replantare a viţei-de-vie se aprobă prin ordin 
al Autorităţii.

(4) Înfiinţarea de plantaţii viticole pe suprafeţe mai  mari de 0,5 ha se face numai pe baza 
unui proiect de înfiinţare a plantaţiei viticole, avizat de unităţile teritoriale de cercetare vitivinicolă.

Art. 12. Cultivatorul plantaţiilor viticole are obligaţia de a resp ecta prevederile legale privind 
respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu.

Art. 13. (1) Suprafaţa plantată cu viţă-de-vie, pe care nu se mai efectuează lucrări tehnologice 
conform bunelor practici agricole şi de  mediu pe o perioadă de 3 ani, reprezintă suprafaţă 
plantată cu viţă-de-vie abandonată.

(2) Constatarea abandonului plantaţiilor viticole se realizează şi  se consemnează de către 
o comisie alcătuită dintr-un consilier cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic 
vitivinicol din cadrul Autorităţii şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în care este 
situată pl antaţia şi care dispune evidenţierea acestora în R.P.V.

(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de constatare în 
teren, comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) aduce la cunoştinţa proprietarului plantaţiei 
viticole abandonul plantaţiei viticole.

(4) Suprafaţa pentru care s-a constatat abandonul plantaţiei viticole, potrivit prevederi lor 
alin. (2), nu se constituie drept de plantare în rezerva judeţeană.

Art. 14. (1) Defrişarea plantaţiilor de viţă-de-vie în suprafaţă mai mare de 0,1 ha se face 
de către persoane fi zice/juridice numai după depunerea la D.A.J. şi a municipiului B ucureşti a 
„Declaraţiei de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie”.

(2) Modelul declaraţiei de defrişare a plantaţiei de viţă-de-vie se aprobă prin ordin al 
Autorităţii.

(3)  Defrişarea efectuată cu respectarea prevederilor alin. (1) generează un drept de 
replantare, în suprafaţă echivalentă cu cea defrişată.

Secţiunea a 2-a. Plantări ilegale de viţă-de-vie

Art. 15. (1) Plantaţiile ilegale sunt suprafeţele cu viţă-de-vie plan tate fără un drept de 
plantare/replantare sau de plantare nouă.

(2) Plantaţiile ilegale prevăzute la alin. (1)  se defrişează de către proprietari pe cheltuiala 
acestora, în prima campanie viticolă, după constatarea lor de către consilierii cu atribuţii de 
inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorit ăţii.

(3) Până la efectuarea defrişării prevăzute la alin. (2), strugurii care provin de pe suprafeţele 
ce urmează să fie defrişate  sunt puşi în circulaţie doar în vederea distilării sau obţinerii de oţet 
din vin.

(4) Suprafaţa plantată cu viţă-de-vie fără autorizaţie nu beneficiază de sprijinul financiar 
naţional şi de la Uniunea Europeană.

(5) O.N.V.P.V. notifică Comisiei Europene următoarele:
a) suprafeţele pla ntate cu viţă-de-vie fără drept de plantare;
b) suprafeţele defrişate potrivit prevederilor alin. (2);
c) sancţiunile aplicate.

Secţiunea a 3-a. Producţia de struguri

Art. 16. (1) Producţia de struguri este destinată pentru o bţinerea de:
a) vin cu D.O.C.;
b) vin cu I.G.;

Art. 12-16
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c) vin fără D.O.C. şi fără I.G., cu denumire de soi, denumit în continuare vin varietal;
d) vin fără D.O.C., fără I.G. şi fără denumire de soi, denumit în  continuare vin.
(2) Autorizarea plantaţiilor producătoare de struguri  prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-c) se face 

de către O.N.V.P. V.

Secţiunea a 4-a. Producţia de vin

Art. 17. (1) Vinul este un produs alimentar şi se clasifică astfel:
a) vin cu D.O.C.;
b) vin cu I.G.;
c)  vin fără D.O.C. şi  fără I.G., cu d enumire de soi, denumit în continuare vin varietal;
d) vin fără D.O.C., fără I.G. şi fără denumir e de soi, denumit în continuare vin.
(2) Caietele de sarcini care stabilesc normele de produc ere a strugurilor şi vinurilor cu 

D.O.C. şi I.G. se întocmesc de către asociaţiile profesionale de producători reprezentative din 
arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire şi se avizează de către O.N.V.P.V.; D.O.C. şi 
I.G.  corespunzătoare ca ietelor de sarci ni întocmite de asociaţiile de producători se aprobă prin 
ordin al Autorităţii.

(3) Vinurile supu se verificărilor privind conformitatea cu caietele de sarcini, sistemul informatic 
şi procedu rile de verificare şi control în vederea certificării se aprobă prin ordin al Autorităţii.

(4) Verificarea şi controlul trasabilităţii şi conformităţii vinului varietal în vederea certificării 
se fac în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv pe parcursul ambalării şi este asigurat 
de către O.N.V.P.V.

(5) Comercializarea vinului varietal se realizează în baza documentelor şi evidenţei pentru 
vinul din soiul  de struguri respectiv, aflată în responsabilitatea producătorului şi/sau îmbuteliatorului, 
asigurându-se trasabilitatea acestuia.

(6) Procedurile de control şi verificare în vederea certificării vinurilor cu D. O.C. şi cu I.G. şi 
a vinurilor varietale se elaborează de către O.N.V.P.V. şi se aprobă prin ordin al Autorităţii.

Art. 18. Dreptul de utilizare a D.O.C. şi a I.G. pentru comercializarea vinurilor se acordă 
prin certifi cate de atestare  a dreptului de comercializare a vinurilor cu D.O.C. sau cu I.G., 
eliberate anual de către O.N.V.P.V., la cererea producătorilor, pentru fi ecare lot de vin destinat 
comercializării.

Art. 19. (1) Vinul provenit din hibrizii prevăzuţi la art. 10 alin.  (2) lit. c) este destinat consumului 
familial sau obţinerii alcoolului de origine vinicolă şi a oţetului.

(2) Vinul rezultat în urma unui amestec între vinul provenit din hibrizii prevăzuţi la art. 10 
alin. (2) lit. c ) şi vinul provenit din soiuri nobile este considerat vin provenit din hibrizi direct 
producători şi se valorifică în condiţiile prevăzute la alin. (1).

Capitolul IV. Practici şi tratamente oenologice

Secţiunea 1. Practici şi tratamente oenologice autorizate şi restricţii

Art. 20. (1) Practicile şi trata mentele oenologice pentru producerea vinurilor şi a produselor 
vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) În lipsa unei condiţii de u tilizare explicite, practicile şi tratamentele autorizate pot fi 
utilizate pentru strugurii proaspeţi, mustul de struguri, mustul de struguri parţial fermentat, 
mustul de struguri parţial fermentat obţinut din struguri stafidiţi, mustul de struguri concentrat, 
mustul de struguri concentrat rectificat, vinul nou aflat încă în fermentaţie, mustul de struguri 
parţial fermentat utilizat pentru consumul uman dire ct ca atare, vinul, vinurile spumante, vinul 
petiant, vinul perlant, vinul licoros, vinul din struguri stafidiţi şi vinul din struguri copţi în exces.
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(3) Practicile şi  tratamentele oenologice nu se aplică:
a) sucului de struguri şi sucului de struguri concentrat;
b) mustului de struguri şi mustului de struguri concentrat destinat producerii sucului de 

struguri.
(4) Produsele care intră în domeniul de aplicare a prezentei legi şi care au făcut obiectul 

unor practici oenologice neautorizate la nivelul Uniunii Europene sau naţional nu se comercializează 
pe teritoriul Uniunii Europene.

(5) Mustul de struguri proaspăt, oprit din fermentare prin adaosul de alcool, se foloseşte 
numai în timpul etapei de preparare a produselor care nu intră sub incidenţa codurilor NC 2204 
10, 2204 21 şi 2204 29.

(6) Sucul de struguri şi sucul de str uguri concentrat nu se folosesc în scopul vinificării şi 
ni ci nu se adaugă în vin, iar fermentarea alcoolică a acestor produse este interzisă.

(7) Mustul de str uguri parţial fermentat obţinut din struguri stafidiţi nu se pune în circulaţie 
decât pentru fabricarea vinurilor licoroase, exclusiv în zonele viticole în care această întrebuinţare 
este tradiţională, precum şi pentru fabricarea vin urilor obţinute din struguri supramaturaţi.

(8) Strugurii proaspeţi, mustul de struguri, mustul de struguri parţial fermentat, mustul de 
struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de strugur i cu fermentaţia 
oprită prin adaos de alcool, sucul de struguri, sucul de struguri concentrat şi vinul sau amestecurile 
obţinute din produsele prevăzute anterior care provin din ţări terţe n u pot fi transformate în 
produsele prevăzute în anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu 
completările ulterioare, sau adăugate în astfel de produse.

Secţiunea a 2-a. Interdicţii

Art. 21. (1) La producerea mustului, vinului şi a produselor vinicole sunt interzise:
a) adaosul de apă;
b)  adaosul de alcool în practicile oenologice autorizate, excepţie făcând practicile care 

vizează obţinerea mustului de struguri proaspăt oprit din fermentare prin adaos de alcool de 
natură vinicolă, a vinului licoros, a vinului spumant, a vinului alcoolizat şi a vinului petiant; 
celelalte categorii de vinuri depistate ca fiind alcoolizate nu pot fi utilizate decât pentru distilare;

c) cupajul unui vin originar dintr-o ţară terţă cu un vin din cadrul Uniunii Europene şi cupajarea 
între vinuri originare din ţările terţe pe teritoriul Uniunii Europene;

d) suprapresarea strugurilor; cantitatea minimă de alcool provenită din zaharurile conţinute 
de tescovină se stabileşt e prin ordin al Auto rităţii;

e) fermentarea drojdiei de vin şi a tescovinei pentru obţinerea unui produs destinat consumului 
uman direct; produsele obţinute sunt destinate obţinerii alcoolului, rachiului şi oţetului;

f) presarea drojdiei de vin; filtrarea şi centrifugarea drojdiei de vin nu se consideră presare 
în situaţia în care calitatea produselor obţinute este autentică şi comercială;

g) folosirea în scopul vin ificării şi adăugarea în vin a sucului de struguri şi a sucului de 
struguri concentrat;

h) producerea musturilor şi a vinurilor din alte materii prime decât strugurii pentru vin sau 
 modificarea compoziţiei acestora prin adaosul unor substanţe, altele decât cele permise de 
lege;

i) folosirea de substanţe aromatizante sau de extracte la pr oducerea vinurilor, excepţie 
constituind aromatizarea datorată contactului vinului cu lemnul de stejar;

j) transformarea şi/sau adăugarea strugurilor proaspeţi, mustului de struguri, mustului de  
struguri parţial fermentat, mustului de struguri concentrat, mustului de struguri concentrat 
rectificat, mustului de struguri cu fermentaţia oprită prin adaos de alcool, sucului de strug uri, 
sucului de struguri concentrat şi vinului sau amestecurilor obţinute din acestea, care provin din 
ţări terţe, în pr odusele prevăzute în anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, 
cu completările ulterioare.

Art. 21
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(2) Constituie falsificări:
a) adaosul de alcool în vin;
b) adaosul de apă în vin;
c)  prepararea musturilor, vinurilor şi a produselor vinicole din alte materii prime decât cele 

stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau schimb area compoziţiei acestora 
prin adăugarea ori amestecarea unor substanţe, altele decât cele permise de legislaţia vitivinicolă;

d) modificarea compoziţiei musturilor şi vinurilor sau mascarea unor defecte ori alterări ale 
vinurilor prin adaosul de substanţe, altele decât cele permise de legislaţia vitivinicolă;

e) neîncadrarea în limitele raportului de glucoză/fructoză stabilit prin normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi;

f) folosirea substanţelor aromatizante de orice natură, a îndulcitorilor sintetici şi coloranţilor 
la obţinerea vinur ilor;

g) creşterea tăriei alco olice naturale a vinurilor, p rin adaos de zaharoză peste limitele 
stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

h) acidifierea/dezacidifierea vinurilor peste limitele stabilite prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.

(3) Prin substituire se înţelege prezentarea sub o identitate falsă a vinului şi  a celorlalte 
produse vinicole.

(4) Prin identitate falsă se înţelege utilizarea fără drept a denumirii unui soi de struguri, a 
unui areal de producţie, a unei categorii de vin, a unui an de pr oducţie, comercializarea unui 
vin fără certificat de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. şi/sau 
I.G. şi fără aplicarea însemnelor de certificare a calităţii corespunzătoare categoriei de vin, 
utilizarea unui ambalaj, etichetă sau  prezentarea oricăror informaţii care pot induce în eroare 
consumatorul privind originea, provenienţa sau calităţile esenţiale ale produsului.

Art. 22. Vinurile  şi produsele vinicole care nu respectă caracteristicile organoleptice, parametrii 
fi zico-chimici stabiliţi prin normele  metodologice de aplicare a prezentei legi şi cele care au în 
compoziţia lor apă exogenă şi/sau alcool de natură nevit icolă sunt improprii consumului uman 
direct şi se retrag de la comercializare, urmând a fi  destinate producerii distilatelor şi oţetului.

Capitolul V. Comercializarea vinului 
şi a produselor vinicole

Secţiunea 1. Condiţii de comercializare

Art. 23. (1) La data punerii în consum, vinurile şi produsele vinicole trebuie să corespundă 
parametrilor de calitate şi de compoziţie stabiliţi prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Vinul vrac se comercializează cu respectarea prevederilor specifice aprobate prin ordin 
al Autorităţii.

Art. 24. (1)  Parametrii calitativi şi de compoziţie pentru vinurile şi produsele vinicole puse 
în consum direct se regăsesc în buletinul de analiză pentru produsul respectiv.

(2) Este obligatoriu ca documentul prevăzut la alin. (1) să însoţească orice produs vinicol 
la data comercializării lui.

(3) Verificarea conformităţii produselor vinicole se face prin metodele de analiză recomandate 
şi publicate de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului, denumită în continuare O.I.V., pentru 
analize fizico-chimice, izotopice şi organ oleptice.

Art. 25. (1) Responsabil pentru compoziţia şi calitatea vinurilor şi a produselor vinicole 
comercializate în vrac este operatorul economic care le supune comercializării, iar pentru 
produsele îmbuteliate răspunderea revine îmbutel iatorului.
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(2) În situaţia în care analizele efectuate asupra vinului, de un laborator acreditat şi autorizat 
în condiţii le legii, evidenţiază neconformităţi ale vinurilor analizate, comerciantul de vin vrac 
sau îmbuteliatorul poate solicita efectuarea de noi analize, în termen de 10 zile lucră toare de 
la înştiinţare, la un laborator acreditat/autorizat potrivit prevederilor legislaţiei Uniunii Europene 
în vigoare, utili zând proba-martor care se găseşte la punctul de prelevare a probelor.

Art. 26. (1) Pentru produsele destinate exclusiv exportului în state terţe faţă de Uniunea 
Europeană, la solicitarea sau cu acceptul clientului extern se pot folosi şi alte practici şi tratamente 
oeno logice, precum şi alte limite de compoziţie autorizate în state terţe, cu respectarea practicilor 
şi tratamentelor oenologice recomandate şi publicate de O.I.V.

(2) Produsele prevăzute la alin. (1) nu se comercializează pe teritoriul Uniuni i Europene.
 (3) Vinurile şi produsele vinicole importate trebuie să corespundă criteriilor calitative şi de 

compoziţie stabilite prin legislaţia Uniunii Europene.
(4) Must ul, vinul şi celelalte produse vinicole destinate comercializării în vrac sunt însoţite 

de documente de însoţire a transporturilor de produse vinicole vrac şi buletine de analiză emise 
de un laborator acreditat şi autorizat în condiţiile legii, al căror model se aprobă prin ordin al 
Autorităţii.

Secţiunea a 2-a. Ambalare, etichetare şi prezentare

Art. 27. (1) Punerea în consum a vinu rilor cu D.O.C., a vinurilor cu I.G., a vinurilor varietale, 
a vinurilor spumoase, spumante, petiante, perlante şi a vinurilor licoroase se face obligatoriu 
în formă îmbuteliată.

(2) Condiţiile de comercializare, d e punere în consum şi punere în consum direct a vinurilor 
şi produselor vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Îmbutelierea produselor prevăzute la  alin. (1) se face în orice ambalaj utilizat pe piaţa 
internaţională pentru aceste produse.

Art. 28. (1) Normele de etichetare şi condiţiile de etic hetare şi prezentare a vinurilor şi 
produselor vinicole prevăzute la art. 27 alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.

(2) Vinurile şi produsele vinicole care nu sunt etic hetate potrivit prevederilor alin. (1) se 
retrag de la comercializare în momentul constatării neconformităţii şi în baza procesului-verbal 
întocmit de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol.

Capitolul VI. Gestiunea şi controlul pieţei vitivinicole

Secţiunea 1. Evidenţa produselor vitivinicole

Art. 29. Producătorii de struguri pentru vin, indiferent de suprafaţa cultiv ată, care 
comercializează struguri pentru vin au obligaţia de a ţine evidenţa producţiei şi a modului de 
valorificare a acesteia în carnetul de viticultor, al cărui model şi procedură de implementare se 
aprobă prin ordin al Autorităţii.

Art. 30. (1) Persoanele fizice şi operatorii economici care produc, depozitează şi 
comercialize ază struguri, vinuri şi produse vinicole au obligaţia de a întocmi şi de a depune, 
în termenul prevăzut de normele metodologice de aplicare a prezentei legi, declaraţiile de 
stocuri, de recoltă, de producţie şi de a completa registrele de evidenţă obligatorii ale acestora, 
aprobate prin ordin al Autorităţii.

(2) Sunt scutiţi de prezentarea declaraţiei de recoltă:
a) viticultorii ale căror exploataţii cuprind mai puţin de 0,1 ha de viţă-de-vie şi din a căror 

recoltă nu a f ost şi nu va fi comercializată nicio parte, sub nicio formă;
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b) viticultorii a căror producţie totală de struguri este destinată consumului în stare neprelucrată 
sau este destinată usc ării (stafidirii) ori transformării directe în suc de struguri;

c) viticultorii ale căror exploataţii cuprind mai puţin de 0,1 ha de viţă-de-vie şi care livrează 
întreaga recoltă.

(3) Sunt scutiţi de p rezentarea declaraţiei de producţie:
a) viticultorii prevăzuţi la alin. (2), precum şi producătorii care obţin în instalaţiile proprii, 

prin vinificarea produselor vitivinicole achiziţion ate, o cantitate de vin sub 10 hectolitri care nu 
a fost şi nu va ii comercializată sub nicio formă;

b) viticultorii care fac parte din asociaţii şi care îşi livrează producţia de struguri acesteia, 
dar îşi rezervă dreptul de a obţine prin vinificare o cantitate  de vin sub 10 hectolitri pentru 
consumul familial.

(4) Persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi 
comercianţii cu amănuntul sunt obligaţi să depună anual, până la data de 15 aug ust, la D.A.J. şi 
a municipiului Bucureşti, declaraţiile de stocuri de must de struguri, must de struguri concentrat, 
must de struguri concentrat rectificat şi vin, pe care le deţin la data de 31 iulie.

(5) Persoanele fizice şi operatorii economici care procesează struguri şi/sau îmbuteliază 
vin au obligaţia de a se înregistra în Sistemul Informatic Naţional al Viei şi Vinului, denumit în 
cont inuare S.I.N.V.V.

(6) Procedura de înregistrare se aprobă prin ordin al Autorităţii.

Art. 31. (1) Orice transport intraunional de produse vitivinicole vrac circulă cu document 
de însoţire a produselor vitivinicole.

(2) Pentr u exportul şi importul de produse vitivinicole este obligatorie însoţirea mărfii  de 
documentele prevăzute de legislaţia română şi de cea a Uniunii Europene în materie.

(3) Produsele vitivinicole provenite d in import trebuie însoţite obligatoriu de documentul 
V I 1, potrivit prevederilor din an exa IX la Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 
iunie 2008 de stabilire a normelor de ap licare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului 
privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, 
comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, vizat 
de autoritatea competentă a ţării de expediere.

(4) Transportul de produse vitivinicole vrac provenit din import, care circulă pe teritoriul 
naţional neînsoţit de documentul V I 1 sau, după caz, de documentul de însoţire a transporturilor 
de produse vitivinicole vrac vizat de consilierii cu a tribuţii de inspecţie de stat pentru controlul 
tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii nu se recepţionează calitativ şi cantitativ şi se interzice 
pentru punerea în consum până la remedierea sau completarea corectă a documentelor de 
însoţire a transportului.

(5) În situaţia în care se constată că un transport pentru care se cere un document de 
însoţire este efectuat fără acest document sau în baza unui document incomplet ori incorect, 
autorităţile competente de la locul de descărcare iau obligatoriu următoarele măsuri:

a) solicită expeditorului completarea sau corectarea documentelor;
b) interzic descărcarea şi/sau comercializarea produsului până la remedierea situaţiei, 

informând în acest sens beneficiarul.

Secţiunea a 2-a. Denumiri de origine controlată, 
indicaţii geografi ce şi menţiuni tradiţionale

 Art. 32. (1) Prin D.O.C. se înţelege numele unui areal viticol delim itat utilizat pentru a descrie 
un produs vitivinicol realizat potrivit prevederilor din caietul de sarcini şi care respectă următoarele 
cerinţe:

a) calitatea şi caracteristicile sale se datorează în mod esenţial sau exclusiv acestui areal 
viticol delimitat, cu factorii săi naturali şi umani;
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b) strugurii din care este produs vinul cu D.O.C. provin exclusiv din arealul viticol delimitat 
pentru denumirea de origine respectivă;

c) producţia are loc în area lul viticol delimitat pentru denumirea de origine respectivă;
d) vinul este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând exclusiv speciei Vitis vinifera.
( 2) Dreptul de utilizare a D.O.C. reprezintă un drept de utilizare cu caracter public a numelui 

denumirii corespunzător pentru arealul vit icol delimitat, acordat producătorilor viticoli şi vinicoli 
care îşi desfăşoară activitatea î n arealul viticol respectiv potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Delimitarea arealului viticol pe ntru fiecare D.O.C. se precizează în caietul de sarcini 
corespunzător acesteia.

(4) Utilizarea numelui unei D.O.C. pentru vinurile obţinute din struguri care nu provin din 
arealul viticol delimitat pentru denumirea de origine respectivă sau pentru vinuri la care nu 
poate fi dovedită trasabilitatea este  interzisă.

(5) La propunerea asociaţiilor profesionale de producători sau, după caz, a producătorilor 
individuali şi cu  avizul O.N.V.P.V., noile D.O.C. se recunosc, se definesc şi se protejează potrivit 
prevederilor prezentei legi.

Art. 33. (1) Vinurile de la pct. 1, 3, 5, 6, 8, 15 şi 16 din anexa nr. VII, partea II la 
Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu com pletările ulterioare, pot purta numele unei D.O.C., 
dacă întrunesc condiţiile stabilite prin caietele de sarcini întocmite de asociaţiile profesionale 
de producători.

(2) Producerea strugurilor, procesarea lor şi obţinerea vinurilor cu D.O .C. se realizează în 
arealul viticol delimitat potrivit prevederilor alin. (1), în condiţiile stabilite în caietele de sarcini.

(3) Producţia vinurilor cu D.O.C. se realizează în arealul viticol delimitat în condiţiile stabilite 
în caietele de sarcini şi în conformitate cu prevederile acestora.

 (4) Sunt îndreptăţite să poarte numele unei D.O.C. toate produsele vitivinicole care se 
produc exclusiv în cadrul arealului viticol delimitat şi se realizează potrivit prevederilor caietului 
de sarcini.

(5) C ondiţionarea şi îmbutelierea vinurilor cu D.O.C. se pot realiza şi în afara arealului viticol 
delimitat în care a avut loc producţia, sub condiţia notificării O.N.V.P.V. şi dacă  este prevăzut 
în caietul de sarcini.

Art. 34. În funcţie de stadiul de maturare a strugurilor şi de caracteristicile lor calitative la 
cules, vinurile cu D.O.C. pot purta următoarele menţiuni tradiţionale:

a) C. M.D. – vinul obţinut din struguri culeşi la maturitate deplină;
b) C.T. – vinul obţinut din struguri culeşi târziu;
c) C.I.B. – vinul obţinut din struguri culeşi la înnobilarea boabe lor.

Art. 35. (1) Prin I.G. se înţelege numele unui areal viticol delimitat utilizat pentru a descrie 
un produs vitivinicol realizat potrivit prevederilor caietului de sarcini care respectă următoarele 
cerinţe:

a) posedă o cali tate, o reputaţie sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite  unui 
areal delimitat pentru indicaţia geografică respec tivă;

b) cel mult 15% din cantitatea de struguri poate proveni din afara arealului geografic delimitat 
pentru I.G. respectiv;

c) producţia are loc în arealul viticol delimitat pentru indicaţia geografică respectivă;
d) vinul este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Viti s vinifera sau unei 

încrucişări între Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis.
(2) Dreptul de utilizare a I.G. reprezintă dreptul de utilizare cu caract er public a numelui 

indicaţiei geografice corespunzător pentru arealul viticol delimitat acordat producătorilor vinicoli  
care îşi desfăşoară activitatea în arealul viticol respectiv, potrivit prevederilor alin. (1).

 (3) Delimitarea ariei geografice a fiecărei I.G. se precizează în caietul de sarcini corespunzător 
acesteia.
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(4) Vinurile de la pct. 1, 4, 9, 15 şi 16 din anexa nr. V II, partea II la Regulamentul (UE) 
nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, pot purta numele unei I.G., dacă întrunesc condiţiile 
stabilite prin caietele de sarcini, întocmite de către asociaţiile profesionale de producători.

(5) Condiţionarea şi îmbutelierea vinurilor cu I.G. se pot realiza şi î n afara arealului viticol 
delimitat în care a avut loc producţia, cu condiţia notificării O.N.V.P.V. şi dacă este  prevăzut 
în caietul de sarcini.

(6) La propunerea asociaţiilor profesionale de producători sau, după caz, a producătorilor 
individuali şi cu avizul O.N.V.P.V., noile I.G. se recunosc, se definesc şi se protejează potrivit 
prevederilor prezentei legi.

Art. 36. D.O.C. şi I.G., aşa cum sunt defi nit e prin prevederile art. 32 alin. (1) şi ale art. 35 
alin. (1), trebuie utilizate pentru a descrie sau a desemna vinurile şi alte produse vitivinicole 
îndreptăţite să poarte aceste denumiri obţinute cu respectarea prevederilor caiet elor de sarcini.

Art. 37. (1) Condiţiile de producere, condiţionare, ambalare şi etichetare a vinurilor cu 
D.O.C. şi I.G. sunt cuprinse în caietele de sarcini întocmite de către asociaţiile profesionale de 
producători din arealul viticol  delimitat, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2) Producţia vizează toate operaţiunile realizate, de la recoltarea strugurilor până la 
încheierea procesului de vinificare, cu excepţia oricăror procese ulterioare producţiei.

Art. 38. (1) În sensul prezentei legi, prin termenul de menţiune tr adiţională admisă spre 
utilizare pentru vinurile D.O.C. şi I.G. se înţelege:

a) produsul are o D.O.C. sau o I.G. protejate prin dispoziţii ale legislaţiei Uniunii Europene 
sau naţionale;

b) metoda de producere sau de maturare, calitatea, culoarea, locul de provenienţă sau un 
even iment deosebit sunt legate de istoria produsului;

c) se admit spre utilizare menţiunile tradiţionale specificate în caietele de sarcini D.O.C. şi 
I.G., aşa cum au fost formulate şi definite în acestea.

(2) Menţiunile tradiţionale utilizate sunt:
a) „rezervă”;
b) „vin de vinotecă”;
c) „vin tânăr”.

Art. 39. (1) Controlul respectării prevederil or caietului de sarcini al produsului cu D.O.C. sau 
cu I.G., efectuat în perioada de vegetaţie a viţei-de-vie şi  în procesul de obţinere şi condiţionare 
a vinului, se face de către personalul O.N.V.P.V. cu atribuţii de specialitate şi de către consilierii 
cu  atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol.

(2) Controlul conformităţii produselor vitivinicole în vederea atestării dreptului de comercializare 
în raport cu prevederile existente î n caietele de sar cini D.O.C. şi/sau I.G.,  precum şi controlul 
conformit ăţii vinurilor varietate se efectuează de către O.N.V.P.V.

Secţiunea a 3-a. Protecţia denumirilor de origine controlată, indicaţiilor geografi ce 
şi a menţiunilor tradiţionale şi relaţia acestora cu mărcile

Art. 40. O.N.V.P.V. este instituţia responsabilă de gestiunea, controlul şi protecţia D.O.C. şi 
a menţiunilor tradiţionale pentru vinuri şi produsele vitivinicole potrivi t prevederilor din caietele 
de sarcini, precum şi de gestiunea şi controlul I.G., asigurând desfăşurarea procedurilor 
preliminare la nivel naţional, în scopul acordării protecţiei la nivelul Uniunii Europene a D.O.C., 
I.G. şi a menţiunilor tradiţionale pentru vinuri şi produsele vitivinicole.

Art. 41. Protecţia D.O.C. şi I.G. pentru vinuri şi produsele vitivinicole se realizează:
a) la nivel naţional, prin înscrierea în Registrul electronic naţ ional al denumirilor de origine 

protejate;
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b) la nivelul Uniunii Europene, prin înscrierea acestora în Registrul electronic al denumirilor 
de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate pentru vinuri.

Art. 42. D.O.C., I.G. şi menţiunile tradiţionale pot fi  utilizate de orice operator economic 
care comercializează un produs vitivinicol potrivit prevederilor prezentei legi şi cu specifi caţiile 
caietului de sarcini al produsului.

Art. 43. Procedurile de acordare a dreptu lui de utilizare a I.G. la nivelul Uniunii Europene, 
procedurile de acordare a drept ului de utilizare a D.O.C. şi a menţiunilor tradiţionale, precum 
şi procedura de modifi care a caietelor de sarci ni pentru produsele vitivinicole dintr-un areal 
viticol delimitat cu D.O.C. sau I.G. se aprobă prin ordin al Autorităţii.

Art. 44. (1) Anularea pentru un producător a dreptului de utili zare a numelui unei D.O.C 
sau a numelui unei I.G. se realizează în următoarele condiţii:

a) nerespectarea prevederilor caietului de sarcini pentru D.O.C. şi/sau I.G. respectiv 
nemodificat;

b) suprafeţele plantate cu viţă-de-vie cu destin aţia de producţie D.O.C. sau I.G. nu au fost 
autorizate pentru producerea strugurilor potrivit destinaţiei de producţie timp de 5 ani consecutivi, 
cu excepţia anilor în care s-au înregistrat calamităţi naturale;

c) vinurile certificate D.O.C. şi I.G. din arealul respectiv reprezintă un procent mai mic de 
10% din media vinurilor certificate de producătorul în cauză în ultimii 5 ani consecutivi.

(2) Restabilirea dreptului de utilizare a numelui unei D.O.C. şi I.G. se realizează la solicitarea 
producătorilor inter esaţi, cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini.

(3) Anularea dreptului de utilizare a numelu i unei D.O.C. sau I.G. se solicită de către O.N.V.P.V.

Art. 45. (1) Înregistrarea unei mărci pentru vinuri care utilizează, în parte sau în totalitate, 
o D.O.C. şi/sau o I.G., menţiune tradiţională sau denumirea unui soi de struguri de vin, care 
nu respectă specifi caţiile  produsului, este refuzată sau, în situaţia în care a fost înregistrată, 
este anulată, în cazul în care:

a) cererea de înregistrare nu vizează vinurile care îndeplinesc condiţiile de utilizare  a 
acestora;

b) cererea de înregistrare este depusă la o dată ulterioară datei de depunere a cererii de 
protecţie cu condiţia obţinerii protecţiei pentru D.O.C. şi/sau I.G. respectiv ă;

c) cererea vizează înregistrarea denumirii societăţii reglementată de Legea societăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Mărcile înregistrate cu încălcarea prevederilor alin. (1) se anulează.
(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o marcă comercială depusă, consacrată 

prin utilizare la nivelul Uniunii Europene şi înregistrată la o dată anterioară datei de depunere 
a cererii de protecţie a  D.O.C. sau I.G., poate fi utilizată în continuare chiar dacă a fost acordată 
protecţia pentru D.O.C. sau  I.G., cu condiţia să nu existe motive de anulare sau de revocare 
a mărcii prevăzute de legislaţia în vigoare privind mărcile.

(4) În condiţiile prevăzute la alin. (3), este permisă uti lizarea D.O.C. sau a I.G. alături de 
mărcile respective.

(5) Pentru orice indicaţie geografică pentru vinuri sau alte produse vitivinicole pentru care 
se solicită înregistr area şi protejarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este obligatoriu 
 avizul O.N.V.P.V.

Capitolul VII. Autorităţi de reglementare, atribuţii şi 
competenţe. Coordonarea şi controlul producţiei vitivinicole

Art. 46. În vederea îndeplinirii atribuţiilor legate de activităţile din domeniul viticulturii şi 
vinificaţiei, precum şi pentru coordonarea şi controlul tehnic de specialitate în realizarea 
producţiei şi comercializării produselor vitivinicole funcţionează:
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a) structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinico l din cadrul 
Autorităţii;

b) O.N.V.P.V.

Art. 47. Structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitiv inicol din cadrul 
Autorităţii se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.

Art. 48. (1) În baza planului de control, consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru 
controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii verifi că respectarea prevederilor prezentei legi 
privind producerea, comercializarea, depozitarea şi transportul produselor vitivinicole.

(2) În acest scop, consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol 
din cadrul Autorităţii au următoarele competenţe:

a) accesul în plantaţiile viticole, în spaţiile de producere şi/sau depozitare a produselor 
vitivinicole, pr ecum şi la mijloacele care transportă aceste produse;

b) accesul în spaţiile comerciale şi/sau depozite şi efec tuarea de verificări  şi la mijloacele 
de transport care sunt deţinute în vederea vânzării, comercializării şi/sau transportului de 
produse vitivinicole sau de alte produse care ar putea fi de stinate utilizării în sectorul vitivinicol;

c) accesul la produsele vitivinicole, substanţele şi produsele destinate producerii vinurilor 
şi a altor produse vitivinicole, în vederea inventarierii acestora;

d) prelevarea de probe din produsele vitivinicole, substanţele şi/sau produsele utilizate la 
producerea acestora, deţinute pe stoc, supuse transportului şi/sau comercializării;

e) accesul la datele contabile şi la toate documentele lega te de produsele vitivinicole şi a 
substanţelor sau produselor destinate producerii de vinuri şi de alte produse vitivinicole, putând 
realiza copii sau extrase ale acestor  documente;

f) colaborarea cu organisme de control ale altor autorităţi pentru respectarea prevederilor 
legale referitoare la reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării produselor vitivinicole;

g) în situaţia în care consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitiv inicol 
din cadrul Autorităţii constată nereguli în întocmirea documentelor de însoţire a transporturilor 
de produse vitivinicole în vrac, pot dispune refacerea docume ntelor, oprirea transportului în 
cauză sau interzicerea comercializării produselor respective, în funcţie de gravitatea neconformităţii.

Art. 49. Consilierii cu atribuţii de inspecţi e de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul 
Autorităţii asigură supravegherea aplicării legii în realizarea producţiei de struguri, de vinuri şi 
de alte produse vitivinicole şi sunt abilitaţi în executarea controalelor ofi ciale pentr u asigurarea 
calităţii şi conformităţii lor având următoarele atribuţii:

 a) urmăresc respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole;
b) veri fică respectarea de către deţinătorii de plantaţii viticole a prevederilor legale privind 

respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu;
c) verifică cor ectitudinea datelor înscrise în cererea de autorizare a plantării, autorizează 

înfiinţarea de plantaţii viticole pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha de familie sau operator economic, 
în baza unui drept de plantare/replantare, şi certifică efectuarea plantării în vederea înscrierii 
parcelelor viticole în R.P.V.;

d) certifică efectuarea defrişării  în vederea eliminării parcelei/parcelelor viticole din R.P.V.;
e) constată abandonul plantaţiilor vitic ole şi dispune evidenţierea acestora în R.P.V.;
f) constată plantările ilegale şi dispun măsur i pentru respectarea legislaţiei;
g) certifică modificarea datelor unei parcele vitico le, ca urmare a controlului efectuat şi 

verifică actualizarea acestor date în R.P.V.;
h) verifică respectarea prevederilor legale privind practi cile şi tratamentele admise în 

producerea vinurilor şi produselor vinicole;
i) verifică respectarea de către producători, depozitari şi îmb uteliatori a prevederilor legale 

în aplicarea unor practici oenologice speciale, precum acidifierea, dezacidifierea, îndulcirea 
vinurilor şi operaţiunile de creştere a tăriei alcoolice a vinurilor şi a altor produse vinicole, prin 
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folosirea de must concentrat, must concentrat rectificat şi a altor produse admise de legislaţia 
în vigoare;

j) verifică modul de respectare de către îmbuteliatori a prevederilor legale pr ivind ambalarea, 
etichetarea şi prezentarea produselor vinicole destinate comercializării;

k) dispun retragerea de la comercializare a vinurilor şi a altor produse vinicole car e nu 
respectă prevederile legale privind etichetarea;

l) dispun denaturarea, cu clorură de sodiu şi clorură de amoniu, a produselor vin icole 
d ovedite a fi falsificate;

m) interzic fabricarea şi/sau îmbutelierea produselor vinicole, ca urmare a nerespectării 
pre vederilor art. 19 alin. (1), art. 25, 26, art. 27 alin. (2) şi (3), pâ nă la eliminarea abaterilor care 
au fost constatate;

n) efectuează verificări ale calităţii din punct de vedere organoleptic şi al compoziţiei 
fizico-chi mice privind autenticitatea şi provenienţa vinurilor şi a produselor vinicole provenite 
din producţia internă, din alte state ale Uniunii Europene sau din ţări terţe;

o) prelevă probe din produsele vinicole controlate în vederea efectuării de analize organoleptice, 
fizico-chimice ş i izotopice în laboratoare pentru controlul calităţii şi igienei vinului desemnate 
de Autoritate pentru controlul oficial;

p) prelevă probe din produsele şi materialele oenologice utilizate în procesul de producere, 
condiţionare şi îmbuteliere a v inurilor şi a altor produse vinicole, în vederea analizării caracteristicilor 
şi compoziţiei, în laboratoare specializate în acest sens;

q) verifică respectarea procedurilor de efectuare a analizelor fizico-chimice şi izotopice de 
laboratoarele desemnate de către Autoritate  pentru controlul oficial al produselor vinicole;

r) interzice comercializarea loturilor de vin şi a altor produse vinicole pe toată filiera produsului, 
prin inventarierea şi aplicarea sigiliu lui asupra acestor loturi, în situaţia în care există suspiciunea 
ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situaţiei;

s) aplică sigiliul asupra loturilor de vin a căror provenienţă şi trasabilitate nu poate fi dovedită 
de către deţinător, dispunând, după caz, ridicarea măsu rii dispuse, destinaţia industrială sau 
distrugerea loturilor în cauză;

ş) constată, în baza buletinelor de analiză, dacă vinurile şi alte produse vinicole sunt produse 
şi/sau comercializate potrivit prevederilor legale în vigoare;

t) dispun interzicerea comercializării vinurilor şi produselor vinicole improprii consumului 
uman direct; dispun şi urmăresc utilizarea în scopuri industriale sau, după caz, distrugerea  şi/
sau denaturarea acestora;

ţ) urmăresc respectarea prevederilor legale privind retragerea sub control a subproduselor 
vinicole;

u) analizează documentaţia şi verifică în teren îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege 
pentru autorizarea laboratoarelor uzinale în scopul efectuării de analize la vinuri, produse şi 
subprodus e vinicole;

v) verifică periodic activitatea laboratoarelor autorizate de Autoritate şi dispun menţinerea 
sau, după caz, retragerea autorizaţiei;

w) exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor şi a celo rlalte produse vinicole 
cu D.O.C. şi I.G., verifică trasabilitatea acestor produse şi respectarea prevederilor legale în 
eliberarea documente lor şi însemnelor necesare pentru atestarea calităţii produselor respective, 
inclusiv la comercializare;

x) verifică, prin sondaj, corectitudinea întocmirii declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de 
producţie, scriptic şi faptic, precum şi depunerea în termen a acestora;

y) verifică, prin sondaj, existenţa şi înscrierea corectă şi  operativă a datelor în registrele de 
evidenţă obligatorii în sectorul vitivinicol;

z) avizează documentele de însoţire a transporturilor de produse vinicole în vrac, verifică 
şi  controlează, prin sondaj, concordanţa dintre caracteristicile organoleptice şi parametrii 
fizico-chimici ai produselor transportate şi datele înscrise în docu mentele de însoţire;
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aa) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi autorizează spaţiile 
de comercializare cu amănuntul a vinului în vrac şi urmăresc menţinerea condiţiilor care au 
stat la baza autorizării;

ab) sesizează organele abilitate în cazul constatării  unor posibile infracţiuni comise de către 
operatorii din sectorul vitivinicol;

ac) aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta lege pentru abaterile constatate 
la persoane fizice şi juridice din sfera producţiei, circul aţiei şi comercializării vinurilor şi a altor 
produse vitivinicole;

ad) verifică trasabilitatea vinurilor varietale şi interzic comercializ area loturilor care nu sunt 
îndreptăţite să poarte această denumire;

ae) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de legislaţia în vigoare.

Art. 50. Sumele rezultate ca urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate de consilierii 
cu  atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii se fac 
venit la bugetul de stat.

Art. 51. Consilierii cu at ribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul 
Autorită ţii au obligaţia de a păstra secretul profesional pentru a nu divulga unei terţe persoane 
confi denţialitatea datelor de care au luat cunoştinţă în timpul şi ulterior controlului.

Art. 52. (1) O.N.V.P.V. este organ de special itate tehnico-ştiinţifi c al administraţiei publice 
centrale, în coordonarea Autorităţii, cu atribuţii în domeniul vitivinicol, cu personalitate juridică, 
fi nanţat integral din venituri proprii, care gestionează la nivel naţional, în principal, potenţialul 
de producţie, D.O.C., I.G. şi menţiunile tradiţ ionale pentru produsele vitivinicole.

(2) O.N.V.P.V. este format din:
a) Consiliul Regiunilor Viticole;
b) aparatul executiv.

Art. 53. (1) Consiliul Regiunilor Viticole are rol consultativ şi de coordonare tehnico-ştiinţifi că 
şi este compus din 10 reprezentanţi ai regiunilor viticole şi directorul general al O.N.V.P.V.

(2) Membrii Consiliului Regiunilor Viticole sunt nominalizaţi de către O.I.PA. şi organizaţiile 
de producăt ori recunoscute şi sunt numiţi pri n ordin al Autorităţii, în baza  criteriilor prevăzute 
la alin. (3), cu respectarea procedurilor specifice.

(3) Criteriile în baza cărora membrii Consiliului Regiunilor Viticole pot fi nominalizaţi sunt:
a) suprafaţa autorizat ă D.O.C.;
b) suprafaţa autorizată I.G.;
c) suprafaţa autorizată vin cu denumire de soi fără D.O.C./I.G.;
d) cantităţile de vin certificate D.O.C.;
e) cantităţile de vin certificate cu I.G.;
f) cantităţile de vin certificate cu denumire de soi fără D.O.C./I.G.
(4) Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (3) sunt stabilite prin  

ordin al Autorităţii.
(5) Membrii  Consiliului Regiunilor Viticole r eprezintă cele 8 regiuni viticole şi sunt reprezentaţi 

astfel:
a) câte  un membru pentru regiunile viticole Crişana  şi Maramureş, Dealurile Banatului, 

Podişul Tr ansilvaniei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării şi Nisipurile şi alte tere nuri favorabile 
din sudul ţării;

b) câte doi membri pentru regiunile viticole Dealurile Moldovei şi Dealurile Munteniei şi 
Olteniei.

(6) Mandatul membrilor Consiliului Regiunilor Viticole este de 4 ani şi se poate reînnoi o 
singură dată .

(7) O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al Autorităţii în condiţiile 
legii, cu avizul Consiliului Regiunilor Viticole.
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Art. 54. Regulamentul de organizare şi funcţionare al O.N.V.P.V. se  aprobă prin ordin al 
Autorităţii.

Art. 55. (1) Veniturile O.N.V.P.V. se constituie din:
a) taxe percep ute pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de 

struguri pentru producerea de vin uri cu D.O.C. şi vinuri cu I.G., precum şi a plantaţiilor din care 
se obţin vinuri varietale, atestarea dreptului de utilizare a D.O.C. şi a I.G. pentru comerc ializarea 
vinurilor cu D.O.C. şi/sau a vinurilor cu I.G., certificarea cantităţilor de vin varietal şi pentru 
acordarea drepturilor de plantare din rezer vele judeţene şi rezerva naţională;

b) sponsorizări;
c) donaţii;
d) prestări de servicii.
(2) Cuantumul fiecărei taxe prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al Autorităţii.
(3) O.N.V.P.V. poate organiza şi susţine financiar programe de pregătire şi instruire 

profesională a angajaţilor săi, în colaborare cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare din 
domeniul vitivinicol şi cu unităţile producătoare de vinuri cu D.O.C. şi/sau I.G.

(4) O.N.V.P.V. poate aloca sprijin financia r pentru:
a) desfă şurarea unor  acţiuni care vizează dezvo ltarea, modernizarea şi promovarea 

producţiei vitivinicole;
b) participarea reprezentanţilor Româ niei la acţiunile O.I.V.
(5) Pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe specifice de activitate, 

O.N.V.P.V. poate colabora cu staţiunile de cercetare din arealul viticol în a cărui circumscripţie 
administrativă urmează a se desfăşura activităţile specifice, precum şi cu instituţiile de învăţământ 
de profil, pentru asigurare a de personal suplimentari cu încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 56. O.N.V.P.V.  îndeplineşte următoarele atribuţi i:
a) gestionează, la nivel naţional, S.I.N.V.V., instrument de b ază pentru punerea în aplicare 

a măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol, care cuprinde R.P.V., declaraţiile obligatorii şi 
industriile vitivinicole şi coordonează activitatea consilierilor R.P.V., în scopul actualizării datelor 
cuprinse în S.I.N.V.V.;

b) gestionează Registrul electronic naţional al denumirilor de origine controlată, controlează, 
înregistrează şi asigură protecţia D.O.C. şi a menţiu nilor tradiţionale pentru produsele vitivinicole 
la  nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi a I.G. la nivelul Uniunii Europene;

c) gestionează şi acordă dreptul de plantare a viţei-de-vie din rezerva naţională de drepturi, 
precum şi dreptul de plantare nouă, pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha, pentru persoane fizice 
sau operatori economici;

d) coordonează, tehnic şi metodologic , actualizarea datelor din banca de date analitice a 
României, ca parte integrantă a cazierului viticol al Uniunii Europene;

e) avizează şi înaintează spre aprobare, prin ordin al Autorităţii, D.O.C. şi cu I.G. corespunzătoare 
caietelor de sarcini pentru producerea vinurilor cu D.O.C. şi I.G. întocmite  de asociaţiile profesionale 
de producători, pentru fiecare D.O.C. şi I.G., din arealele viticole delimitate cu D.O.C. şi I.G.;

f) verifică conformitatea cu caietele de sarcini şi efectuează controlul în vederea autorizării 
p lantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu D.O.C. şi/sau producătoare 
de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu I.G. şi autorizării ca pr oducători de vinuri cu D.O.C./
I.G., precum şi a plantaţiilor pentru vinuri varietale;

g) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu 
D.O.C. şi vinurile cu I.G.;

h) acordă certificări pentru cantităţile de vin varietal;
i) elaborează şi gestionează procedura preliminară de înregis trare a cererilor de protecţie 

a noilor D.O.C. la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi a I.G. la nivelul Uniunii Europene, 
procedura de modificare a condiţiilor specifice ale produsului obţinut într-o D.O.C. şi I.G. la 
nivel naţional;
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j) controlează calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu D.O.C. şi cu I.G., din punct de 
vedere organoleptic şi fizico -chimic, pentru atestarea dreptului de comercializare în cadrul 
comisiilor constituite din reprezentanţi ai O.N.V.P.V.,  ai asociaţiei degustătorilor autorizaţi şi ai 
asociaţiei profes ionale de producători, din aria geografică vizată;

k) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru 
vinurile cu D.O.C., I.G., varietale, în cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor iniţiale 
de acordare, şi sesizează inspectorii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru control ul tehnic 
vitivinicol;

l) controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor din caietele de sarcini;
m) iniţiază şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu 

caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ţinând seama de cerinţele dezvoltării viticulturii şi 
vinificaţiei, de reglementările Uniunii Europene şi de recomandările O.I.V. , cu consultarea 
Consiliului Regiunilor Viticole;

n) colaborează cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Autorităţii, în vederea 
stabilirii şi realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc, şi sprijină 
organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale cu caracter vi tivinicol, cu consultarea 
Consiliului Regiunilor Viticole;

o) colaborează cu unităţile de  cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare 
ştiinţifică şi aplicativă în domeniul vitivinicol, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole;

p) desfăşoară împreună cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură acţiuni în vederea 
implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar specific sec torului vitivinicol din fonduri 
acordate din bugetul naţional şi al Uniunii Europene, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole;

q) asigură legătura României cu O.I.V., cu Direcţia Generală de Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală a Comisiei Europene, precum şi cu alte organisme internaţionale similare, cu consultarea 
Consiliului Regiun ilor Viticole;

r) delimitează arealele viticole pentru producerea vinurilor cu D.O.C. şi I.G. cu asociaţiile 
profesionale de producători din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire, cu consultar ea 
Consiliului Regiunilor Viticole.

Capitolul VIII. Forme asociative pe fi liera vitivinicolă

Secţiunea 1. Asociaţii profesionale de producători

Art. 57. (1) Asociaţiile profesionale de producători se constituie la iniţiativa producătorilor 
şi în baza legislaţiei naţionale în vigoare, ca forme asociative pe filiera sect orului vitivinicol.

(2) Asociaţiile profesionale de producători au următoarele obiective principale:
a) adaptarea, în comun, a producţiei la exigenţele pieţei şi îmbunătăţirea produsului;
b) promovarea concentrării ofertei şi valorif icarea pe piaţă a producţiei membrilor săi;
c) promovarea raţionalizării şi a ameliorării producţiei şi a prelucrării;
d) promovarea şi furnizarea de asistenţă tehnică pentru utilizarea unor practici de cultivare 

şi tehnici de producţie care protejează mediul;
e) promovarea iniţiativelor privind gestionarea subproduselor vitivinicole şi gestionarea 

de şeurilor, în special pentru protejarea calităţii apei, a solului şi a peisajului şi pentru a ocroti 
sau a favoriza biodiversitatea;

f) realizarea de studii privind metodele de producţie durabile şi evoluţia pieţei;
g) contribuţia la realizarea programelor de sprijin derulate cu f onduri comunitare;
h) aplicarea normelor adoptate de asociaţia profesională de producători cu pr ivire la 

raportarea producţiei, comercializarea şi protecţia mediului;
i) punerea la dispoziţie  a informaţiilor solicitate de asociaţia profesională de producători, în 

vederea în tocmirii statisticilor, în special pentru suprafeţele de cultură şi evoluţia pieţei;
j) plata de penalităţi în caz de încălcare a obligaţiilor care le r evin în temeiul actului constitutiv.

Art. 57
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Secţiunea a 2-a. Organizaţia Interprofesională pe fi liera vitivinicolă 
O.I.P.A. pentru fi liera „struguri, vin, produse pe bază de vin”

Art. 58. (1) Organizaţia interprofesională pe filiera viti vinicolă O.I.P.A. pentru filiera „struguri, 
vin, produse pe bază de vin” este recunoscu tă de către Autoritate la nivel naţional, conform 
prevederilor legislaţiei Uniunii Eu ropene, respectiv art. 157 şi 158 din Regulamentul (UE) 
nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, şi în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

(2) O.I.P. A. pentru filiera „struguri, vin, produse pe bază de vin” îndeplineşte următoarele 
acţiuni, ţinând cont de sănătatea publică şi de interesele consumatorilor:

a) îmbunătăţirea cunoaşterii şi a transparenţei p roducţiei şi a pieţei;
b) contribuţia la o mai bună coordonare a valorificării pe piaţă a produselor, în special prin 

cercetări şi studii de piaţă;
c) elaborarea contractelor-tip, potrivit prevederilor normelor comunitare;
d) o mai bună exploatare a potenţialului de  producţie din sectorul vitivinicol, în scopul 

adaptării producţiei la cererea pieţei;
e) oferirea informaţiilor şi realizarea activităţii de cercetare necesare pentru direcţionarea 

producţiei către produsele adecvate cererii pieţei, gusturilor şi aşteptărilor consumatorilor, în 
special în ceea ce priveşte calitatea produselor şi protecţia mediului;

f) identificarea de metode prin care să propună autorităţii cu atribuţii în domeniu de 
reglementare restricţionarea utilizării produselor fitosanitare şi a altor substanţe de acest fel şi 
de garantare a calităţii produse lor, precum şi a protecţiei solului şi apelor;

g) elaborarea unor metode şi instru mente de îmbunătăţire a calităţii produselor în toate 
etapele producţiei vitivinicole;

h) exploatarea potenţialului vitivinicol ecologic,  protejarea D.O.C. şi a menţiunilor tradiţionale 
la nivel naţional şi la ni velul Uniunii Europene şi I.G. la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
promovarea produselor prin etichete de calitate;

i) promovarea produ cţiei integrate sau a altor metode de producţie ecologice;
j) furnizarea de informaţii privind caracteristicile specifice ale vinurilor cu D.O.C. sau cu I.G.;
k) promovarea unui consum de vin moderat şi responsabil şi difuzarea de informaţii privind 

efectele nocive ale consumului  excesiv;
l) desfăşurarea de acţiuni de promovare a vinurilor, în special în ţările terţe.
(3) Scopul O.I.P.A. recunoscută se referă la:
a) concentrarea şi coordonarea ofertei şi comercializarea produselor producătorilor membri;
b) adaptarea comună a producţiei şi a transformării la ce rinţele pieţii şi ameliorarea produsului;
c) promovarea raţionalizării şi ameliorării producţiei şi procesării;
d) realizarea studi ilor cu privire la metodele de producţie durabile şi la evoluţia pieţei.

Art. 59. Formele asociative prevăzute la art. 57 şi art. 58 alin. (1) au obligaţia de a implementa 
măsurile politicilor de piaţă şi normele de comercializare în domeniul vitivinic ol în raport cu 
competenţele şi atribuţiile stabilite de legislaţia Uniunii Euro pene, potrivit prevederilor art. 152, 
157 şi 167 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completăril e ulterioare, şi celor stabilite 
de legislaţia naţională în vigoare.

Capitolul IX. Infracţiuni şi contravenţii

Art. 60. Încălcarea p revederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională 
sau penală, după caz.

Art. 61.  Producerea, expunerea spre vânzare şi/sau vânzarea cunoscând că sunt falsifi cate 
sau substituite de vinuri şi produse vinicole prin oricare din modalităţile prevăzute la art. 21 
alin. (2) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală.

Art. 58-61
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Art. 62. Producerea, ex punerea spre vânzare şi/sau vânzarea cunoscând că sunt falsifi cate 
sau substituite de vinuri şi produse vinicole care sunt vătămătoare sănătăţii se pedepsesc 
cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.

Art. 63. Exercitarea fără drept a oricărei a ctivităţi pentru care prezenta lege prevede 
necesitatea emiterii unei autorizaţii ori exercitarea acesteia în alte condiţii decât cele legale se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală.

Art. 64. Produsele falsifi cate sau substituite prevăzute la  art. 61 şi 62 se vor confi sca, potrivit 
prevederilor art. 112 din Codul penal, şi se vor distruge pe cheltuiala comerciantului, în cazul 
vânzării vinului vrac, sau a îmbuteliatorului, în cazul comercializării de vinuri sub formă îmbuteliată.

Art. 65. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2), prin înfiinţ area, fără drept de plantare, de 

plantaţii viticole în suprafaţă de peste 0,1 ha de către persoane fizice sau juridice ori extinderea 
peste această limită a celor existente;

b) încălcarea prevederilor legale prin înfiinţarea de plantaţii mai mari de 0,1 ha  sau extinderea 
peste această limită a celor existente, cu soiuri/clone neadmise în Catalogul comun al soiurilor 
de plante agricole;

c) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) prin plantarea în arealele viticole sau  în 
extravilanul localităţilor situate în afara arealelor viticole cu unul dintre soiurile de hibrizi direct 
producători interzişi;

d) încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) privind defrişarea plantaţiilor viticole, în suprafaţă 
ma i mare de 0,1 ha;

e) nerespectarea prevederilor legale privind bunele condiţii agricole şi de mediu existente 
pe suprafeţele pe  care le deţin, prevăzute la art. 12;

f) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (4) privind comunicarea de către proprietarul parcelei 
sau către împuternic itul acestuia  a modificării datelor unei parcele viticole;

g) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) privind întocmirea dosarului exploataţiei viticole şi 
actualizarea datelor di n dosar;

h) încălcarea prev ederilor art. 10 alin. (3) privind comercializarea de struguri şi produse 
vitivinicole provenite din aceste  plantaţii;

i) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) şi ale art. 19 prin punerea în consum a vinurilor 
obţinute din soiurile prevă zute sau a celor provenite din amestecul acestora cu vinuri nobile;

j) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. g) prin folosirea în scopul vinificării sau adaosul 
în vin a sucului de struguri şi a  sucului de struguri concentrat;

k) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. j);
l) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. c) privind cupajul unui vin originar d intr-o ţară 

terţă cu un vin din cadrul Uniunii Europene  şi cupajarea între vinuri originare din ţările terţe pe 
teritoriul Uniunii Europene;

m) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. d) privind suprapresarea strugurilor;
n) încălcarea prevederilor privind nerespectarea condiţiilor de comer cializare a vinului vrac, 

stabilite prin ordin al Autorităţii;
o) încălcarea prevederilor  art. 26 alin. (2) privind comercializarea în Uniunea Europeană a 

vinurilor şi a altor produse vitivinicole;
p) încălcarea prevederilor ar t. 27 privind expunerea spre comercializare ori comercializarea 

vinurilor;
q) inscripţionarea sau aplicarea la etichetare de medalii şi disti ncţii ale concursurilor naţionale 

şi internaţionale pentru loturi de vin care nu au fost medaliate sau nu  au primit distincţii;
r) nerespectarea normelor de etichetare şi prezentarea vinurilor şi a celorlalte produse 

vitivinicole prin încălcarea prevederilor stabilite prin normele de aplicare a prezentei l egi;
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s) încălcarea prevederilor privind omisiunea sau înscrierea de date incomplete sau eronate, 
precum şi nedepunerea în termenul prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei 
 legi a declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie;

ş) încălcarea prevederilor art. 29 şi 30 privind întocmirea şi depunerea de către producătorii 
şi comercianţii de struguri, vinuri şi alte produse vitivinicole, în vrac, a evidenţelor acestora şi 
înscrierea în S.I.N.V.V.;

t) încălcarea prevederilor art. 29 privind achiziţionarea şi procesarea strugurilor de vin fără 
existenţa dovezii din carnetul de viticultor;

ţ) încălcarea prevederilor privind omisiunea înscrierii sau înscrierea  de date inexacte în 
registrele de evidenţă a produselor vitivinicole;

u) încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1)-(3) prin omiterea înscrierii de date sau înscrierea 
de date eronate în documente;

v) încălcarea prevederilor art. 33 alin. (4) şi ale art. 35 alin. (5) privind condiţionarea şi 
îmbutel ierea vinurilor cu D.O.C. şi I.G. în afara arealului viticol delimitat;

w) încălcarea prevederilor privind comercializarea vinurilor  cu D.O.C. sau I.G., fără aplicarea 
însemnelor de certificare a calităţii şi a prevederilor art. 32 alin. (4);

x) încălcarea prevederilor privind transportul de produse vinicole tară  documente de însoţire;
y) încălcarea prevederilor privind expunerea şi/sau vânzarea cu amănuntul a vinului fără 

D.O.C. şi fără I.G. în vrac, în spaţii neautorizate, în pieţe, târg uri, oboare sau pe marginea 
şoselelor;

z) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (4) prin punerea în c onsum şi comercializarea unor 
vinuri şi produse vinicole, care nu corespund caracteristicilor calitative şi de compoziţie, stabilite 
prin nomele metodologice de aplicare a prezentei legi;

aa) încălcarea prevederilo r privind comercializarea unui produs sub o menţiune tradiţională 
pe care nu este îndreptăţit să o poarte;

ab) încălcarea prevederilor privind împiedicarea sub orice formă a persoanelor autorizate 
de a-şi exercita atribuţiile de serviciu legate de aplicarea  prezentei legi.

(2) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) şi aa) se dispune:
a) retragerea produselor de la co mercializare;
b) denaturarea vinurilor şi produselor vinicole cu clorură de sodiu şi/sau clorură de amoniu 

pe cheltuiala comerciantului  pentru vin vrac şi/sau a îmbuteliatorului pentru vinul îmbuteliat.
(3) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a )-c) se dispune şi defrişarea 

plantaţiilor pe c heltuiala proprietarului.
(4) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. q), r) şi x) se dispune retragerea 

de la comercializare a produselor, până la remedierea deficienţelor. 
(5) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. k)-m) şi o) se dispune retragerea 

produselor de la comercializare, acestea urmân d a fi destinate, după caz, distilării sau producerii 
oţetului.

Art. 66. Contravenţiile prevăzute la art. 65 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000  lei, cele prevăzute la lit. a)-f), n), s), ş), ţ) şi u);
b) cu amendă de la 12.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. g), h), l), m), o), p)-r), v), 

w), x), y) şi aa);
c) cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei, cele prevăz ute la lit. i)-k), t), z) şi ab).

Art. 67. (1) Constatarea contravenţiilor şi  aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege 
se fac de personalul împuternicit de Autoritate, Min isterul Finanţelor Publice, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare A.N.P.C., şi Aut oritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S .A., 
fi ecare în raport cu atribuţiile ce îi revin prin actul propriu de organizare şi funcţionare.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 65 şi sancţiunilor prevăzute la art. 66 le sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(3) Prin ordin al Autorităţii se aprobă modelul de legitimaţie de control, de proces-verbal de 
control  şi constatare a contravenţiilor şi de proces-verbal pentru prelevarea de probe în vederea 
efectuării de analize, documente necesare pentru personalul împuternicit cu controlul din cadrul 
Autorităţii.

Capitolul X. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale

Art. 68. Condiţiile de delimitare teritorială a arealelor vi ticole, cele privind normele de 
înfiinţare, întreţinere şi defrişare a plantaţiilor viticole, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
vinurile, produsele vinicole, distilatul de vin şi subprodusele vinicole proprii consumului uman 
direct, condiţiile de atribuire a D.O.C. la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi a I.G. la 
nivelul Uniunii Europene şi cele p rivind obţinerea vinurilor din aceste categorii, practicile şi 
tratamentele oenologice autorizate, normele de realizare, evidenţă şi atestare a produselor 
vitivinicole, cele privind comercializarea lor, precum şi alte măsuri se stabilesc prin norme 
metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al Autorităţii.

Art. 69. (1) Dreptul de plantare din rezervele judeţene şi din rezerva naţională se acordă 
de către O.N.V.P.V. astfel:

a) cu titlu gratuit, producătorilor în vârstă de până la 40 de ani, care posedă capacitate 
profesională, care se stabilesc pentru prima dată în arealul viticol şi care au calitatea de şefi 
ai exploataţiei viticole;

b) în schimbul unei taxe plătite către O.N.V.P.V. de către producătorii care au intenţia de 
a utiliza drepturile pentru a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie.

(2) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabileşte prin ordin al Autorităţii.

 Art. 70. (1) Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013, cu completările 
ulterioare, care prevăd introducerea unui nou sistem de autorizaţii pentru plantări de viţă-de-vie 
începând cu 1 ianuarie 2016, vor fi  stabilite  dispoziţii tranzitorii care să asigure trecerea de la 
vechiul regim al drepturilor de plantare la noul sistem de autorizaţii de plantare.

(2) Până la 31 iulie 2015 se va  stabili termenul până la care producătorii pot depune cereri 
pentru conversia drepturilor de plantare deţ inute în autorizaţii de plantare şi/sau de replantare.

Art. 71. (1) Condiţiile de delimitare teritorială a arealelor viticole, cele privind normele de 
înfi inţare, întreţinere şi defrişare a plantaţiilor viticole, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
vinurile şi produsele pe bază de must, vin şi distilat de vin şi subproduse vinicole proprii 
consumului uman direc t, condiţiile de atribuire a D.O.C. la nivel naţional şi la nivelul Uniunii 
Europene şi a I.G. la nivelul Uniunii Europene şi cele privind obţinerea vinurilor din aceste 
categorii, practicile şi tratamentele oeno logice autorizate, normele de realizare, evidenţă şi 
atestare a produselor vitivinicole, cele privind comercializarea lor, precum şi alte măsuri se 
stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea 
Autorităţii, va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 72. (1) Vinurile şi produsele vinicole la care se constată neconcordanţe privind compoziţia 
fi zico-chimică, potrivit prevederilor art. 21 alin. (2), nu sunt considerate vinuri, ci alte băuturi 
alcoolice. În aceste situaţii se sesizează autorităţile abilitate în vederea aplicării legislaţiei fi scale 
în vigoare.

(2) Pentru fapte de falsificare a vinurilor, aşa cum s unt definite la art. 21 alin. (2) lit. a)-c), 
e) şi f), pentru care există o hotărâre judecătorească definitivă, se aplică măsura suspendării 
autorizaţiei de antrepozit fiscal pe o perioada de 3 ani d e către autoritatea de reglementare 
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în domeniul finanţelor publice, în urma sesizării autorităţii responsabile cu controlul tehnic 
vitivinicol.

Art. 73. Efectuarea recensământului patrimoniului viticol se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 74. În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, factorii responsabili din  cadrul 
Autorităţii, precizaţi la art. 46 şi 47, colaborează pe bază de protocoale încheiate în acest scop 
şi/sau a unor planuri comune de acţiune cu structuri specializate pentru astfel de activităţi din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor Publice, A.N.S.V.S.A.. A.N.P.C., 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice.

Art. 75. La da ta intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, cu modifi cările ulterioare.
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13. Ordinul nr. 142/1307/185/2008 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului 

Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale 
privind defi nirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a 
băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate 

din produse vitivinicole

publicat în
M. Of. nr. 565 din 28 iulie 2008

cu m odificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 1384/201342/2014/404/2013 privind modifi carea Normelor de aplicare a Regulamentului 

Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind defi nirea, descrierea şi 
prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate 
din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului 
sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/2008 
(M. Of. nr. 53 din 22 ianuarie 2014).

Văzând Referatul de aprobare nr. 64.017 din 29 ianuarie 2008, întocmit de Direcţia generală 
de inspecţii tehnice şi control,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, şi ale 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, 
descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a 
cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, cu amendamentele şi modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea 
Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu 
modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 
cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, 
a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii Publice şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin inspectoratele regionale pentru protecţia consumatorilor, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Verificarea şi controlul respectării prevederilor prezentului ordin se fac de către 
reprezentanţii Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor şi al Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 3. (1) Comercializarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin 
şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, care nu corespund prevederilor prezentelor 
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norme, etichetate şi afl ate pe stoc la producători şi distribuitori înaintea intrării în vigoare a 
prezentului ordin, este permisă până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 90 de zile de 
la data publicării prezentului ordin în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

(2) Vinurile aromatizate, băuturile aromatizate pe bază de vin şi cocteilurile aromatizate din 
produse vitivinicole, care nu corespund prevederilor prezentelor norme, aflate în reţeaua de 
comercializare cu amănuntul la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pot fi comercializate 
până la epuizarea stocului.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei 
şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor nr. 145/270/59/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, 
conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi calitatea vinurilor aromatizate, 
băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole 
destinate comercializării pentru consumul uman, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002, se abrogă.

(4) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexă

Norme de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 
cu privire la regulile generale privind defi nirea, descrierea şi 
prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate 

pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentele norme definesc termenii utilizaţi şi stabilesc autorităţile responsabile cu 
verificarea respectării prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, privind 
utilizarea materiilor prime şi a substanţelor aromatizante pentru obţinerea vinurilor aromatizate, 
a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi 
cu verificarea pe piaţă a etichetării acestora.

Art. 2. (1) Evidenţa materiilor prime şi a băuturilor defi nite în prezentele norme se realizează 
conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 234/2004 
privind aprobarea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi evidenţele 
obligatorii în sectorul vitivinicol.

(2)[1] Abrogat.
(3) Înainte de com ercializarea f iecărui lot de produse finite, producătorii comunică în scris 

organismelor de control ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol care au obligaţia 
de a verifica şi a viza rapoartele de fabricaţie şi registrele de evidenţă obligatorii, prelevând 
totodată probe-martor care se vor păstra la producător pe toată perioada comercializării lotului 
respectiv.

(4) Loturile de produse finite se pun în circulaţie nu mai pe baza unui buletin de analiză emis 
de un laborator autorizat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor 
şi dezvoltării rurale nr. 277/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea 
laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinurile şi celelalte produse pe bază de 
must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă prin care se 
atestă conformitatea din punct de vedere al compoziţiei fizico-chimice şi caracteristicilor 
organoleptice cu prevederile prezentelor norme.

(5) Producerea, definirea şi comercializarea altor vinuri aromatizate, băuturi  aromatizate 
pe bază de vin sau cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole decât cele definite în prezentele 

[1] Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 1384/2013.
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norme elaborate în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 se pot face 
numai cu respectarea procedurii prevăzute la art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) 
nr. 1.601/1991.

(6) Vinurile şi musturile utilizate ca materii prime sau adiţionale în compoziţia băutu rilor 
definite în prezentele norme trebuie să fie realizate în conformitate cu practicile şi tratamentele 
oenologice şi să corespundă parametrilor de compoziţie şi caracteristicilor organoleptice stabilite 
prin Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, 
republicată, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Art. 3. (1) Alcoolul etilic utilizat pentru prepararea vinurilor aromatizate şi a băuturii defi nite 
la art. 8 pct. 3 trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi (5), în 
conformitate cu anexa I „Caracteristicile alcoolului etilic” din Regulamentul Consiliului (CEE) 
nr. 1.601/1991.

(2) Alcoolul etilic utilizat pentru a dilua sau a dizolva materiile colorante, aromele sau orice 
alt aditiv autorizat nu este considerat ca un ingredient.

Art. 4. (1) Utilizarea apei eventual distilată sau demineralizată este admisă în cazul în care 
calitatea apei este conformă cu dis poziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea 
Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, ale Legii nr. 458/2002 
privind calitatea apei potabile, cu modifi cările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului 
nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare 
a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară, a producţiei şi distribuţiei apei 
potabile şi dacă adaosul de apă nu modifi că natura băuturii.

(2) Lista aditivilor alimentari permişi, modalităţile de folosire a acestora, precum şi substanţele 
adăugate trebuie să corespundă prevederilor legislaţiei în vi goare.

Art. 5. În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, 
vinul aromatizat, băutura aromatizată pe bază de vin şi cocteilul aromatizat din produse 
vitivinicole reprezintă:

A. Vinul aromatizat este băutura:
1. obţinută din vinuri de masă sau de calitate, vinuri petiante gazeificate şi eventual cu un 

adaos de must de struguri şi/sau must de struguri parţial fermentat;
2. la care s-a adău gat alcool etilic, care trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute 

la art. 6 alin. (4) şi (5);
3. a) care a fost supusă aromatizării cu substanţe aromatizante natur ale şi/sau produse 

aromatizante naturale şi/sau plante aromatice şi/sau mirodenii;
b) la care este interzisă aromatizarea cu subst anţe aromatizante identice cu cele naturale 

şi/sau cu substanţe aromatizante şi/sau produse aromatizante obţinute prin sinteză chimică, 
dar care nu sunt iden tice din punct de vedere chimic cu o substanţă prezentă în mod natural 
în produsele de origine vegetală;

c) (1) la care utilizarea amestecurilor de substanţe aromatizante identice cu cele naturale, 
care prezintă aromă şi/sau gust de migdală, caisă sau ou, este autorizată numai în completarea 
migdalelor, caiselor sau ouălor util izate la producerea vinurilor aromatizate, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr.  122/1994 de stabilire a unor norme de aplicare 
a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 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.

(2) Amestecurile de arome utilizate trebuie să respecte prevederile legislative în domeniu, 
iar producătorul respectiv are obligaţia de a păstra un registru separat pentru utilizarea acestor 
arome. Registrul cuprinde informaţii detaliate pri vind utilizarea suplimentară a aromei în băutură 
în comparaţie cu aroma principală, natura şi cantitatea aromei identice cu aroma naturală 
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prezentă în produs şi locul de stocare, precum şi înscrierea fiecărei operaţii sau manipulări 
efectuate.

d) la care este autorizată utilizarea aromelor identice cu aroma naturală de vanilie, conform 
reglementărilor legislaţiei în vigoare;

4. care a fost supusă, în general, unei îndulciri şi eventual unei colorări cu caramel;
5. care are o concentraţie alcoolică dobândită  minimă 14,5% în volume şi de maximum 

22% în volume şi o concentraţie alcoolică totală minimă  de 17,5% în volume;
6. pentru produsele care  poa rtă menţiunea „sec” sau „extrasec”  concentraţia alcoolică totală 

este de m inimum 16% în volum e, respectiv 15% în volume; 
7. Vinurile şi/sau must urile de struguri parţial  fermentate, utilizate la fabricarea vinu rilor 

aromatizate, trebuie să fie prezente în produsul finit în  proporţie de minimum 75%, procent ce 
va fi menţionat în sistemul de etichetare;

8. denumirea „vin aromatizat” poate fi înlocuită cu cea de „aperitiv pe bază de vi n”. Utilizarea 
termenului „aperitiv” în acest context este limitată numai pentru produsele prevăzute la art. 7.

B. Băutura aromatizată pe bază de vin este băutura:
1.obţinută din vin nou aflat încă în fermentaţie, vin de masă, vin de calitate , vin spumant, 

vin spumos, vin petiant şi vin petiant gazeificat, cu excepţia vinurilor fabricate cu adaos de 
alcool şi eventual cu un adaos de must de struguri şi/sau must de struguri parţial fermen-
tat;

2. a) care a fost supusă aromatizării cu substanţe aromatizante  naturale şi/sau produse 
aromatizante naturale şi/sau plante aromatice şi/sau substanţe aromatizante identice cu cele 
naturale;

b) la care este interzisă aromatizarea cu substanţe aromatizante şi/sau produse aromatizante 
obţinute prin sinteză chimică, dar care nu sunt identice din punct de vedere  chimic cu o substanţă 
prezentă în mod natural în produsele de origine vegetală;

3. care a fost supusă unei eventuale îndulciri;
4. care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool etilic, cu următoare le excepţii:
a) băuturile aromatizate pe bază de vin definite la art. 8 pct. 3 din prezentele norme;
b) băuturile aromatizate pe bază de vin, îndulcite, obţinute din vin alb, la care s-a adăugat 

distilat de struguri uscaţi şi care au fost aromatizate exclusiv cu ext ract de nucşoară, conform 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 122/1994.

Băuturile aromatizate pe bază de vin, obţinute din vin roşu, ca re au fost îndulcite şi la care 
s-au adăugat preparatele aromatizante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Directiva CEE 
88/388 a Consiliului. Aceste preparate aromatizante sunt obţinute exclusiv din condimente, 
ginseng, nuci, citrice şi plante aromatice;

5. care are o concentraţie alcoolică dobândită egală sau mai mare de 7% în vol ume şi de 
maximum 14,5% în volume;

6. vinurile utilizate la fabricarea băuturii aromatizate pe bază de vin trebuie să fie prezente 
în produsul finit în proporţie de minimum 50%, menţionat in sistemul de etichetare.

C. Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole este băutura:
1. obţinută din vin şi/sau musturi de struguri;
2. a) car e a fost supusă aromatizării cu substanţe aromatizante naturale şi/sau produse 

aromatizante naturale şi/sau plante aromatice   şi/sau substanţe aromatizante identice cu cele 
naturale;

b) la care este interzisă aromatizarea cu substanţe aromatizante şi/sau produse aromatizante 
obţinute prin sinteză chimică, dar care nu sunt identice din punct de vedere chimic cu o substanţă 
pre zentă în mod natural în produsele de origine vegetală; 

3. care a fost supusă unei eventuale îndulciri şi unei eventuale colorări, în conformitate cu 
prevederile prezentelor norme.

4. care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool;
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5. care nu are o conc entraţie alcoolică dobândită mai mică de 7% în volume;
6. vinurile şi/sau musturile de struguri utilizate la fabricarea cocteilului aromatizat din produse 

vitivinicole trebuie să fie prezente în produsul finit în proporţie de minimum 50%, menţionat în 
sistemul de et ichetare;

7. folosirea termenului „cocteil” în acest context nu exclude utilizarea acestuia pentru a 
defini produsele care nu se su pun prevederilor prezentelor norme.

Capitolul II.  Defi niţii

Art. 6. În sensul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc, confor m prevederilor 
Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991, după cum urmează:

1. îndulcire – operaţia care constă în utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, băuturilor 
aromatizate pe bază de vin şi cocteilurilor aromatizate din p roduse vitivinicole a unuia sau mai 
multora dintre următoarele produse: zahăr semialb, zahăr alb, zahăr alb rafinat, dextroză, 
fructoză, sirop de glucoza, zahăr lichid, zahăr lichid invertit, sirop de zahăr invertit, must de 
struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat, must proaspăt de struguri, zahăr 
caramelizat, miere, sirop de roşcove.

Prin zahăr caramelizat se înţelege produsul obţinut exclusiv prin încălzirea controlată a 
zaharozei, fără adaos de baze, de acizi minerali sau de alţi aditivi chimici;

2. aromatizare – operaţia care constă în utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, a 
băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a 
uneia sau mai multor substanţe aromatizante naturale, produse aromatizante naturale, plante 
aromatice si/sau mirodenii, în conformitate cu prevederile Regulamentul ui Consiliului (CEE) 
nr. 1.601/1991, prin adăugarea cărora caracteristicile organoleptice ale produsului finit sunt 
modificate faţă de cele ale vinului;

3. colorare – operaţia care  constă în utilizarea la fabricarea vinurilor aromatizate sau a 
cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multor coloranţi, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare;

4. adaos de alcool – operaţia care constă în folosirea pentru prepararea vinurilor aromatizate 
şi a băuturii definite la art. 8 pct. 3 a unuia sau a mai multora dintre următoarele produse: alcool 
etilic de origine viticolă, agricolă; alcool de vin sau de stafide; distilat de vin din stafide sau de 
origine agricolă; rac hiu de vin sau tescovină de struguri ori rachiu din stafide;

5. alcoolul etilic de origine agricolă trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:
a) caracteristici organoleptice: niciun gust detectabil străin de materia primă;
b)  concentraţia alcoolică în volume minimă de 96%;
c) valori maxime în elemente reziduale:
– aciditate totală exprimată în acid acetic g/hl de alcool la 100% în volume: 1,5;
– esteri exprimaţi în acetat de etil g/hl alcool la 100% în volume: 1,3;
– aldehide exprimate în acetaldehidă g/hl alcool la 100% în volume: 0,5;
– alcooli superiori exprimaţi în metil-2 propanol-1 g/hl alcool la 100% în volume: 0,5;
– metanol g/hl alcool la 100% în volume: 50;
– extract sec g/hl alcool la 100% în vol ume: 1,5;
– baze azotate volatile exprimate în azot g/hl alcool la 100% în volume:  0,1;
– furfural g/hl alcool la 100% în volume: nedetectabil;
6. concentraţie alcoolică dobândită în volume – numărul de volume de alcool pur, la 

temperatura de 200C, conţinute în 100 volume din produsul considerat la aceeaşi temperatură;
7. concentraţie alcoolică potenţială în volume – numărul de volume de alcool pur, la 

temperatura de 200C, ce pot fi obţinute prin fermentarea totală a zaharurilor conţinute în 100 
volume din produsul considerat la aceeaşi temperatură;
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8. concentraţie alcoolică totală în volume – suma concentraţiilor alcoolice dobândită şi 
potenţială, în volume;

9. concentraţie alcoolică naturală în volume – concentraţia alcoolică totală în volume a  
produsului considerat înaintea oricărei îmbogăţiri.

Art. 7. Defi niţiile diferitelor categorii de vinuri aromatizate a căror denumire poate înlocui 
denumirea de „vin aromatizat” trebuie să c orespundă prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul 
Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 şi sunt:

1. vermut – vinul aromatizat obţinut din vinurile definite la art. 5 lit. A pct. 1 care au fost 
supuse unei aromatizări cu substanţe din speciile de pel in Artemisia sau cu substanţe derivate 
din acestea. Îndulcirea se realizează numai cu zahăr caramelizat, zaharoză, must de stru guri, 
must de struguri concentrat şi must de struguri concentrat rectificat;

2. vin aromatizat amar – vinul de struguri care a fost supus unei aromatizări amare 
caract eristice. Denumirea „vin aromatizat amar” este urmată de numele principalei substanţe 
aromatizante. Denumirea „vin aromatizat amar” este urmată de numele substanţei aromatizante 
principale şi poate fi completată sau înlocuită de următoare le denumiri:

a) vin cu chinină, în cazul în care aromatizarea principală este obţinută cu aroma principală 
chinină;

b) Bitter vino, în cazul în care aromatizarea principală este făcută cu aromă naturală de 
genţiană şi când băutura a fost supusă unei colorări galbene şi/sau roşii cu ajutorul unor 
coloranţi alimentari autorizaţi; folosirea termenului „bitter” nu prejudiciază în acest context 
folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor 
norme;

c) Americano, în cazul în care aromatizarea este datorată prezenţei substanţelor aromatizante 
naturale provenind din pelin şi din genţiană şi când băutura a fost supusă unei colorări galbene 
şi/sau roşii cu ajutorul unor coloranţi aut orizaţi, conform reglementărilor legale în vigoare;

3. vin aromatizat cu ou – vinul aromatizat, cu adaos de gălben uş de ou de calitate sau cu 
substanţe derivate din acesta, al cărui conţinut în zahăr, exprimat în zahăr invertit, este de 
minimum 200 g, iar conţinutul în gălbenuş de ou este de minimum 10 g/l de produs finit.

Termenul cremovo poate însoţi termenul „vin aromatizat cu ou” atunci când vinul aromatizat 
cu ou conţine vin Marsala într-o proporţie de minimum 80%.

Termenul cremovo zabaione poate însoţi termen ul „vin aromatizat cu ou” atunci când vinul 
aromatizat cu ou conţine vin Marsala într-o proporţie de minimum 80% şi are un conţinut în 
gălbenuş de ou de minimum 60 g/l;

4. Vakeva viiniglogi/Starkvinsglogg – vinul aromat care a fost preparat din vinurile menţionate 
la art. 5 lit. A, al cărui gust caracteristic este obţinut prin utilizarea cuişoarelor şi/sau scorţişoarei 
care trebuie întotdeauna să fie folosite împreună cu alte mirodenii; această băutură poate fi 
îndulcită în conformitate cu art. 6 pct. 1.

Art. 8. Defi niţiile diferitelor categorii de băuturi aromatizate pe bază de vin, a căro r denumire 
poate înlocui denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin” în statul membru producător 
sau poate fi  utilizată ca o completare la denumirea „băutu ră aromatizată pe bază de vin” în 
celelalte state membre, trebuie să corespundă prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul 
Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, cu modifi cările şi completările ulterioare, şi sunt:

1. Sangria – b ăutura obţinută pe bază de vin, aromatizată prin adaos de extracte sau esenţe 
naturale de citrice, cu sau fără sucul acestor fructe, eventual cu un adaos de mirodenii, îndulcită, 
cu adaos de bioxid de carbon şi având o concentraţie alcoolică dobândită de maximum 12% 
în volume.

a) Băutura poate conţine particule solide provenind din pulpa sau din coaja citricelor, iar 
culoarea sa trebuie să provină în exclusivitate din materiile prime folosite.

b) Denumirea „Sangria” trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de menţiunea „Fabricat în 
România”;
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2. Clarea – băutura pe bază de vin alb obţinută în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru 
băutura „Sangria”.

– Denumirea „Clarea” trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de menţiunea „Fabricat în 
România”;

3. Zurra – băutura obţinută prin adaos de brandy sau de rachiu de vin, conform definiţiilor 
prevăzute de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.576/89, la băuturile definite la pct. 1 şi 2 şi 
cu adaos eventual de bucăţi de fructe. Concentraţia alcoolică în volume dobândită trebuie să 
fie de minimum 9% vol. şi de maximum 14% vol.;

4. Bitter soda – băutura aromatizată obţinută din bitter vino, al cărei conţinut în p rodusul 
final trebuie să fie de minimum 50% în volume, cu adaos de bioxid de carbon sau de apă 
gazoasă şi eventual cu aceiaşi coloranţi ca pentru bitter vino.

a) Concentraţia al coolică dobândită trebuie să fie egală sau mai mare de 8% şi de maximum 
10,5% în volume.

b) Folosirea termenului „bitter” în acest context nu prejudiciază folosirea acestui termen 
pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme;

5. Kalte Ente – băutură aromatizată obţinută prin amestecul de vin, vin petiant sau de vin 
petiant cu a daos de bioxid de carbon cu vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de 
carbon, la care se adaugă substanţe naturale de lămâie sau extracte din aceste substanţe al 
căror gust trebuie să fie predominant. Conţinutul produsului finit în vin spumant sau vin spumos 
cu adaos de bioxid de carbon trebuie să fie de minimum 25% în volume;

6. Viiniglogi/Vinglogg – băutura aromatizată obţinută exclusiv din vin roşu sau alb, aromatizată 
în special cu scorţişoară şi/sau cuişoare. În cazul în care a fost preparată din vin alb, denumirea 
comercială „Viiniglogi/Vinglogg” trebuie să fie completată cu cuvintele „vin alb”;

 7. Maiwein – băutura aromatizată obţinută din vin cu adaos de plante de Asperula odorata 
sau din extracte ale acesteia,  astfel încât gustul de Asperula odorata să fie predominant;

8. Maitrank – băutura aromatizată obţinută din vin alb sec în care au fost macerate plante 
de Asperula odorata  sau căreia i s-au adăugat extracte din aceste plante, cu adaos de portocale 
şi/sau de alte fructe, eventual sub formă de suc, cu concentrate sau extracte, şi care a fost 
supusă unei îndulciri cu maximum 5% îndulcitori;

 9. Pelin – băutura aromatizată pe bază de vin, produsă din vin alb sau roşu, must de struguri 
concentrat, suc de struguri (sau sfeclă de zahăr) şi o tinctură specială din ierburi, având o tărie 
alcoolică de nu mai puţin de 8,5% vol., un conţinut de zahăr, exprimat ca zahăr invertit, de 
45-50 g/l şi o aciditate totală de nu mai puţin de 3 g/l, exprimată ca acid tartric.

Art. 9. Defi niţiile diferitelor categorii de cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole, a 
căror denumire poate înlocui denumirea „cocteil aromatizat din produse vitivinicole” în statul 
membru producător sau poate fi  utilizată ca o completare la denumirea „cocteil aromatizat din 
produse vitivinicole” în celelalte state membre, trebuie să corespundă prevederilor art. 2 alin. (4) 
din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 şi sunt:

a) cocteil pe bază de vin – băutura aromatizată în  care mustul de struguri concentrat este 
de maximum 10% din volumul total al produsului finit şi conţinutul în zahăr, exprimat în zahăr 
invertit, este de maximum 80 g/l;

b) petiant de struguri aromatizat – băutura fabricată exclusiv  din must de struguri, cu o 
concentraţie alcoolică dobândită de maximum 4% în volume şi cu anhidridă carbonică provenind 
exclusiv din fermentaţia mustului de struguri.

Art. 10. (1) Denumirile prevăzute la cap. I art. 5 lit. A şi B şi în cap. II art. 7 şi 8  pot fi  
completate cu menţiunile „extrasec”, „sec”, „demisec”, „demidulce” şi „dulce”, cu respectarea 
prevederilor art. 2 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, cu modifi cările 
şi completările ulterioare.

(2) Menţiunile „demidulce” şi „dulce” pot fi înlocuite cu o indicaţie asupra conţinutului în 
zahăr, e xprimat în g/l de zahăr invertit.
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(3) Atunci când denumirea sub care se vinde produsul a băuturilor aromatizate pe bază de 
vin conţine termenul „spum ant”, cantitatea de vin spumant utilizată trebuie să fie de minimum 95%.

Capitolul III. Producere şi comer cializare

Art. 11. (1)[1] Abrogat.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995, aprobată cu 

modificări şi completări pr in Legea nr. 1 23/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea obţinerii licenţei de fabricaţie, solicitanţii vor prezenta pentru fiecare categorie de 
produse şi tip de băutură din cadrul categoriei respective modelul de etichetă şi contraetichetă 
ale produselor, însoţit de un aviz de conformitate a sistemului de etichetare emis de Inspecţia 
de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, după consultarea prealabilă a inspectoratelor 
regionale pentru protecţia consumatorilor.

Art. 12. Producerea şi comercializarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole care nu corespund caracteristicilor 
de compoziţie defi nite la art. 5, 7, 8, 9 şi 10 sunt interzise.

Art. 13. Prelucrarea, transformarea sau utilizarea directă a produselor vitivinicole pentru 
obţinerea în vederea comercializării cu amănuntul a unor băuturi alcoolice nedistilate, care nu 
sunt defi nite şi descrise din punctul de vedere al compoziţiei şi caracteristicilor organoleptice 
prin norme comunitare ori naţionale, este permisă conform art. 15.

Art. 14. Producerea în vederea comercializării cu amănuntul a băuturilor alcoolice nedistilate, 
care nu sunt reglementate prin norme naţionale sau comunitare din punctul de vedere al compoziţiei 
fi zi co-chimice şi caracteristicilor organoleptice, obţinute prin fermentarea sau refermentarea 
diferitelor materii prime sau produse de origine agricolă, este permisă conform art. 15.

Art. 15. În vederea producerii băuturilor alcoolice prevăzute la art. 13 şi 14, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia de industrie alimentară, va elabora, în condiţiile 
legii, normele tehnice privind defi nirea, descrierea, compoziţia, parametrii de calitate şi modul 
de etichetare a băuturilor alcoolice nedistilate, în termen de 60 de zile de la publicarea în 
Monitorul Ofi cial  al României, Partea I, a prezentelor norm e.

Capitolul IV. Etichetare şi îmbuteliere

Art. 16. (1) Băuturile care fac obiectul prezentelor norme nu se pot comercializa sub alte 
denumiri faţă de cele prevăzute la art. 5, 7, 8, 9 şi 10, prin asocierea de termeni ori formule, 
precum: „gen”, „tip”, „mod”, „stil”, „ma rcă”, „gust” sau alte menţiuni similare cu una dintre 
denumirile prevăzute în prezentele norme.

(2) Denumirile sub care se vând produsele definite în prezentele norme nu pot fi completate 
cu denumiri de origine controlată ori cu indicaţii geografice la care au dreptul produsele 
vitivinicole.

Art. 17.[2] Comercializarea vinurilor aromatiz ate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi 
a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole se face numai sub formă îmbuteliată în 
recipiente din materiale care respectă prevederile legislaţiei materiale  lor şi obiectivelor ce vin 
în contact cu alimentele.

[1] Alin. (1) al art. 11 a fost abrogat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 1384/2013.
[2] Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 1384/2013.
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Art. 18. (1) Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind 
etichetarea alimentelor, cu modifi cările şi completările ulterioare, etichetarea vinurilor aromatizate, 
a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produsele vitivinicole 
defi nite la art. 2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 trebuie să cuprindă elementele 
suplimentare de etichetare prevăzute la art. 7 şi 8 din acelaşi regulament.

(2) Etichetele vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin şi cocteilurilor 
aromatizate din produse vitivinicole trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele 
elemente:

a) denumirea sub care se vinde produsul, care se va înscrie cu caractere de aceleaşi formă 
şi mărime;

b) lista cuprinzând ingredientele; în cazul utilizării alcoolului provenit dintr-o singură materie 
primă, se va indica natura alcoolului utilizat;

c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente care dau specificitatea 
produsului;

d) volumul net;
e) concentraţia alcoolică înscrisă cu cifre cu cel mult o zecimală, urmată de simbolul „% 

vol.” şi care poate fi precedată de cuvântul „alcool” sau de abrevierea „alc”;
f) data durabilităţii minimale pentru băuturile aromatizate pe bază de vin ce prezintă 

concentraţia alcoolică mai mică de 10% exclusiv şi pentru cocteilurile aromatizate din produse 
vitivinicole;

g) condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
h) denumirea sau denumirea comercial ă şi adresa producătorului ori ale ambalatorului sau 

ale distribuitorului; în cazul produselor provenite din afara Uniunii Europene, respectiv din 
import, se înscriu numele şi adresa importatorului sau ale dis tribuitorului înregistrat în România;

i) locul de origine sau de provenienţă a produsului, dacă omi terea acestuia ar fi de natură să 
creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului;

j) numărul lotului, care să permită identificarea acestuia;
k) menţiunea „Fabricat în România” pentru sortimentele „Sangria” şi „Clarea”;
l) menţionarea ing redientelor care pot cauza reacţii adverse, conform anexei nr. 1 f) la 

Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Etichetarea, publicitatea şi prezentarea produselor nu tre buie să cuprindă cuvinte, 

desene, elemente figurative sau orice a ltă combinaţie a acestor semne identice ori similare 
utilizate pentru descrierea sau prez entarea unui vin, soi de struguri, a unui areal de producţie, 
a unei categorii de calitate, a unei indicaţii geografice sau denumiri de origine controlată, care:

– pot crea confuzii sau induce în eroare consumatorii cărora le sunt adresate;
– pot fi confundate de către consumatorii cărora le sunt destinate, cu descrierea completă 

sau parţială a unui vin a cărui descriere este stabilită prin dispoziţii speciale.
(4) Reprezentarea grafică a strugurilor, viţei-de-vie sau a părţilor vegetale din acestea pe 

etichete, contraetichete, banderole sau pe alte materiale de promovare nu este permisă.

Art. 19. (1) Elementele obligatorii de etichetare se înscriu cu caractere vizibile, lizibile, care 
să nu permită ştergerea, să nu fi e acoperite de alte înscrisuri, imagini sau desene.

(2) Denumirea sub care se vinde produsul, volumul net, concentraţia alcoolică şi, după caz, 
data durabilităţii minimale trebuie să fie înscrise în acelaşi câmp vizual.

Capitolul V. Verifi carea, controlul şi aplicarea sancţiunilor

Art. 20. (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic Vitivinicol, şi Ministerul Sănătăţii Publice, prin inspecţiile sanitare de stat judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, verifică şi controlează materiile prime utilizate la fabricarea vinurilor 
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aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse 
vitivinicole şi documentele de însoţire a transporturilor de p roduse vitivinicole şi evidenţele 
obligatorii în sectorul vitivinicol.

(2) Verificarea calităţii loturilor de produse se face pe întregul lor circuit, de la producere 
până la comercializare, pe baza licenţei de fabricaţie, a documentaţiei tehnice a produsului, a 
buletinului de analiză, a probei-martor şi a expertizelor de laborator autorizat.

(3) Verificarea pe piaţă a conformităţii vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe 
bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, precum şi a modului de 
respectare a prev ederilor legale privind etichetarea acestora se face de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin inspectoratele regionale pentru 
protecţia consumatorilor , şi Ministerul Sănătăţii Publice, prin inspecţiile sanitare de stat judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, conform atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare fiecărei instituţii.

Art. 21. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 244/2002, 
republicată, Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, 
şi de Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare, se realizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Tehnic Vitivinicol, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi de Ministerul Sănătăţii 
Publice, prin inspecţiile sanitare de stat judeţ ene şi a municipiului Bucureşti, conform atribuţiilor 
fiecărei instituţii.

Art. 21



14. O.U.G. nr. 12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 

a pieţei pe fi liera cerealelor 
şi a produselor procesate din cereale

publicată în
M. Of. nr. 184 din 27 februarie 2006

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 225/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din cereale (M. Of. nr. 501 din 9 iunie 2006);

cu modificările şi completările aduse prin:
O.U.G. nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor 

ilicite de mărfuri (M. Of. nr. 457 din 1 iulie 2009), aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea 
nr. 89/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri 
pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (M. Of. nr. 351 din 
27 mai 2010);

O.G. nr. 6/2009 pentru modifi carea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute de 
art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei pe fi liera cerealelor şi a produselor procesate din cereale (M. Of. nr. 473 din 
9 iulie 2009), aprobată prin Legea nr. 28/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2009 
pentru modifi carea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieţei pe fi liera cerealelor şi a produselor procesate din cereale (M. Of. nr. 144 din 4 martie 2010);

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (M. Of. nr. 794 din 31 octombrie 2014).

Având în vedere măsurile asumate, cuprinse în anexa nr. V pct. 3 „Agricultura”, subpct. 2 
din Protocolul privind condiţiile şi angajamentele referitoare la admiterea României în Uniunea 
Europeană, cu privire la stocurile de produse agricole admise la data aderării,

întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare nu permite 
promovarea şi adoptarea reglementării sub formă de lege,

în considerarea asigurării trasabilităţii pe piaţa cerealelor şi a produselor procesate din 
cereale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop îmbunătăţirea organizării şi funcţionării 
pieţei cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale.

(2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producţie agricolă, depozitare, 
procesare şi comerţul cu cereale şi produse procesate din cereale şi sunt obligatorii pentru toţi 
producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianţii, denumiţi în continuare parteneri de 
pe filiera cerealelor.

Art. 2. Organismele instituţionale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe 
piaţa cerealelor sunt:

a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
b) Consiliul cereale şi produse procesate;
c) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
d) instituţii cu atribuţii privind acţiuni de verificare şi control, conform competenţelor legal e.
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Art. 3. (1) Producătorii agricoli de cereale trebuie să păstreze producţia destinată comercializării 
numai în spaţii de depozitare autorizate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă.

(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, pe piaţa internă sau la export, se 
realizează pe baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate şi a facturilor fiscale, în cazul 
producătorilor agricoli persoane juridice, iar în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, pe 
baza contractelor de vânzare-cumpărare şi a borderourilor de achiziţii cu regim special 
personalizate prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator.

(3)[1] Abrogat.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) vânzările de cereale prin comerţul cu amănuntul 

în unele zone publice, conform legii.

Art. 4. Cerealele se depozitează în spaţii autorizate, care trebuie să asigure respectarea 
condiţiilor de depozitare, recepţia, păstrarea şi livrarea acestora la indici de calitate conform 
contractelor, în vederea comercializării şi/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor 
şi industrializare.

Art. 5. (1) Autorizaţiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, la cererea operatorilor economici care deţin în proprietate sau administrează 
spaţii  de depozitare pentru produse agricole.

(2)[2] Autorizaţiile de depozit se acordă fără percepere de taxe pentru spaţiile de depozitare 
pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă 
prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de depozit cuprinde şi prevederi referitoare 
la condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare.

(4)[3] Până la data de 30 iunie 2006, depozitarea şi comercializarea cerealelor se pot face 
şi în spaţiile de depozitare care nu au obţinut autorizaţia de depozit.

(5)[4] Cantităţile de cereale depozitate sunt rezultatul achiziţiilor pe baza contractelor de 
vânzare-cump ărare, al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, 
precum şi al producţiei proprii, în cazul în care operatorii economici care deţin în proprietate 
sau administrează spaţii de depozitare autorizate exploatează, în condiţiile legii, terenuri agricole 
şi depozitează producţia obţinută în vederea comercializării şi/sau procesării.

Art. 6. (1) În vederea asigurării trasabilităţii cerealelor în piaţă, partenerii de pe fi lieră au 
obligaţia furnizării de date statistice lunare de evidenţă a mişcării stocurilor de cereale,  către 
Sistemul informatic al pieţei pe fi liera cerealelor.

(2) Sistemul informatic al pieţei pe filiera cerealelor se organizează în condiţiile legii de 
către Ministerul  Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul cereale 
şi produse procesate.

(3) Partenerii de pe filieră au obligaţia de a asigura dotarea cu echipamente şi/sau servicii 
electronice pentru evidenţa, prelucrarea şi furnizarea datelor.

(4) Îndeplinirea prevederilor alin. (3) constituie condiţie pentru acordarea autorizaţiei de 
depozit.

[1] Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat prin art. 19 lit. b) din Legea nr. 145/2014.
[2] Alin. (2) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea 

nr. 225/2006.
[3] Alin. (4) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea 

nr. 225/2006.
[4] Alin. (5) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea 

nr. 225/2006.
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Art. 7. (1) Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerinţelor pentru asigurarea 
protecţiei sănătăţii publice şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte alimentele şi 
hrana pentru animale.

(2)[1] În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toţi 
operatorii economici cu activitate de morărit au obligaţia de a dota morile cu cântare pe flux 
atât la intrarea materiilor prime, cât şi la ieşirea produselor finite.

Art. 8. (1) Aprovizionarea cu materie primă a operatorilor economici care desfăşoară activităţi 
de procesare a cerealelor se realizează din următoarele surse:

a) direct de la producătorii agricoli, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), dacă deţin 
în proprietate sau administrează spaţii de depozitare autorizate;

b) din depozite autorizate sau de la ceilalţi parteneri de pe filieră care deţin licenţe de 
fabricaţie în domeniul procesării cerealelor;

c) din producţia proprie;
d ) din import.
(2) Cantităţi le procesate vor fi rezultatul materiilor prime achiziţionate conform prevederilor 

alin. (1) şi/sau ale contractelor de prestări de servicii încheiate cu terţi.

Art. 9. (1) Operatorii economici de pe fi liera cerealelor care desfăşoară activităţi de procesare 
trebuie să evidenţieze cantităţile de materie primă utilizate şi/sau de produse fi nite realizate, 
prin întocmirea zilnică şi centralizarea lunară a rapoartelor de producţie, a rapoartelor de utilităţi 
şi a celorlalte documente legale.

(2) Prestările de servicii din sectorul morărit se efectuează pe bază de tarif, iar cantităţile 
de cereale care reprezintă plata în natură a contravalorii serviciilor se evidenţiază distinct în 
facturile fiscale, conform bonurilor de măciniş întocmite pentru fiecare beneficiar.

Art. 10. Cerealele şi/sau produsele procesate din cereale se comercializează pe piaţa 
internă sau la export, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale:

a) să fie achiziţionate de la producătorii agricoli, în sau din spaţii de depozitare aut orizate, 
numai de către societăţile care au ca obiect de activitate comerţul cu cereale, pe baza 
documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2);

b) să fie achiziţionate de la ceilalţi parteneri de pe filieră, din spaţii de depozitare autorizate , 
pe baza contractelor de vânzare-cumpărare şi însoţite de facturi fiscale;

c) cerealele provenite din import se comercializează pe piaţa internă încărcate în mijloacele 
de transport, pr in spaţii de depozitare autorizate sau direct la procesatori, dacă aceştia deţin 
în proprietate sau administrează spaţii autorizate de depozitare pentru produse agricole.

Art. 11. (1)[2] Pâinea şi produsele de morărit şi panifi caţie se comercializează către persoane 
juridice, însoţite de facturi fi scale.

(2 ) Livrarea pâinii către beneficiari se efectuează de operatorii economici, cu respectarea 
normelor referitoare la personalizarea produselor proprii, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) În structurile de vânzare cu amănuntul se afişează obligatoriu denumirea furnizorului 
de pâine, denumirea produselor livrate şi preţul de vânzare cu a mănuntul al acestora, exprimat 
în lei/kg şi lei/bucată.

Art. 12. (1) Preţul pe piaţă al cerealelor se stabileşte în mod liber prin negociere între 
partenerii de pe fi lieră.

[1] Alin. (2) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 2 din Legea 
nr. 225/2006.

[2] Alin. (1) al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea 
nr. 225/2006.

Art. 7-12
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(2) Convenirea preţului de referinţă conform prevederilor ar t. 16 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare, aprobat ă cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 307/2005, şi utilizarea acestuia ca preţ orientativ în 
negocierea dintre parteneri a preţului de vânzare-cumpărare nu pot avea ca efect restricţionarea 
negocierilor pe piaţă.

(3) În situaţia în care condiţiile pieţei o impun, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aplică mecanismul de intervenţie  
pe piaţă pentru cereale, în condiţiile legii.

(4) Fondurile necesare aplicării mecanismului de intervenţie se alocă de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art. 13. Verifi carea şi controlul activităţii pe fi lie ra cerealelor se realizează de persoane 
împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
şi de alte instituţii cu atribuţii în domeniu, conform competenţelor legale.

Art. 14. (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) funcţionarea capacităţilor de depozitare fără autorizaţie de depozit, cu amendă de la 

7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
b) neîndeplinirea condiţiilor existente la data acordării autorizaţiei de depozit, cu amendă 

de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON ) şi, după caz, cu suspendarea autorizaţiei de depozit 
pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau anularea acesteia;

c) achiziţi onarea cerealelor de către operatorii economici, din spaţii de depozitare care nu 
deţin autorizaţie de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 
lei (RON);

e)[1]  transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite 
de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora, cu amendă 
d e la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport marfă utilizat în acest 
sc op, dacă acesta aparţine contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăuşie.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice.
(3)[2] Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se 

fac de către persoane împuternicite în acest scop de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, iar a celor prevăzute la alin . (1) lit. e) se fac de către Garda Financiară şi 
personalul anume desemnat din ca  drul Poliţiei Române.

Art. 15. (1) Dispoziţiile art. 14 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

(2) Contravenienţii pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor 
prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în 
procesul-verbal.

Art. 16. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 2 lit. c) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fi scale, republicată, în Monitorul Ofi cial al României, Partea 
I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modifi cările ulterioare.

[1] Lit. e) de la art. 14 alin. (1) a fost introdusă prin art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 93/2009 şi este 
reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 89/2010.

[2] Alin. (3) al art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 2 pct. 2 din O.U.G. nr. 93/2009.

Art. 13-16



15. Ordinul nr. 250/531/83/2002 
pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, 

conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu 
destinate comercializării pentru consum uman

publicat în
M. Of. nr. 808 din 7 noiembrie 2002

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 545/823/328/2003 privind modifi carea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 250/531/83/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, 
ambalarea, etichetarea şi cal itatea făinii de grâu destinate comercia lizării pentru consum uman 
(M. Of. nr. 691 din 2 octombrie 2003).

Văzând Referatu l de aprobare nr. 150.063 din 6 iunie 2002 întocmit de Direcţia de industrie 
alimentară, standarde, mărci şi  licenţe şi Referatul de aprobare nr. DB 8.458 din 15 iulie 2002 
întocmit de Direcţia generală de sănătate publică,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii 
Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi 
calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru consum uman, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin oficiile judeţene pentru protecţia 
consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea 
şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru consum uman

Capitolul I. Domeniu de utilizare

Art. 1. (1) Prezenta normă are ca domeniu de aplicare făina de grâu obţinută prin măcinarea 
grâului. Norma se aplică atât pentru făina de grâu destinată utilizării ca materie primă la 
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fabricarea produselor alimentare, cât şi pentru făina de grâu destinată vânzării directe la 
consumator.

(2) Această normă nu se aplică pentru:
a) produsele obţinute din grâu dur (Triticum durum Desf.) sau dintr-un amestec de grâu 

dur cu alt grâu;
b) făina de grâu utilizată ca adjuvant la fabricarea berii sau pentru fabricarea amidonului 

şi/sau glutenului;
c) făina de grâu utilizată în scopuri industriale nealimentare;
d) făinuri al căror conţinut proteic a fost redus sau care au fost supuse după măcinare unui 

proces special, altul decât uscarea, înălbirea, şi/sau cele la care au fost adăugate ingrediente, 
altele decât cele menţionate în prezenta normă.

(3) În sensul prezentei norme, termenii folosiţi se definesc după cum u rmează:
a) cenuşă (%) – cantitatea de substanţe minerale conţinută în 100 de unităţi de masă (100 g 

probă),  raportată la substanţa uscată;
b) umiditate (%) – cantitatea de apă conţinută în 100 de unităţi de masă (100 g probă );
c) gluten umed (%) – cantitatea de substanţe proteice care se sepa ră prin spălarea cu 

soluţie de clorură de sodiu 2 % a unui aluat obţinut din făină, urmată de zvântarea acestuia;
d) indice de deformare (mm) – diferenţa dintre diametrul iniţial al unei sfere de 5 g de gluten 

umed şi diametrul acesteia după un repaus de o oră la temperatura de 300C;
e) indice de sedimentare (indice Zeleny) (ml) – număr  care indică volumul exprimat în mililitri 

al sedimentului obţinut dintr-o suspensie de făină într-o soluţie de acid lactic;
f) proteină (%) – cantitat ea de substanţe proteice conţinută în 100 de unităţi de masă (100 g 

probă) raportată la substanţa usca tă;
g) indice de cădere (Falling Number) (sec.) – timpul total exprimat în secunde, necesar 

pentru lichefierea de către alpha-amilază a unui gel apos obţinut din 7 g de făină şi 25 ml de 
apă disti lată;

h) aciditate totală a făinii – suma tuturor acizilor şi a combinaţiilor cu reacţie acidă care intră 
în compoziţia făinii (fosfaţi acizi, aminoacizi, acizi graşi) şi care se e xprimă în grade de aciditate 
(1 grad aciditate reprezintă aciditatea din 100 de grame de făină care se neutralizează cu 
1 cm3 NaOH);

i) ingredient – orice substanţă, inclusiv aditivii, utili zată la producerea sau la prepararea 
unui aliment şi care va fi conţinută şi de produsul finit ca atare sau într-o formă modificată;

j) aditiv alimenta r – orice substanţă care în mod normal nu este consumată ca aliment în 
sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având sau neavând o valoare 
nutritivă, care, adăugată intenţionat în pro dusele alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul 
procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament, ambalare, transport sau depozitare 
a unor asemenea produse alimentare, devine sau poate deveni ea însăşi ori prin derivaţii săi, 
direct ori indirect, o componentă a acestor produse alimentare;

k) contaminant – orice substan ţă care nu se adaugă în mod intenţionat alimentelor, prezentă 
în acestea ca rezultat al producţiei (inclusiv activităţile privind creşterea plantelor, creşterea 
animalelor şi medicina veterinară), fabricaţi ei, prelucrării, preparării, tratamentelor, împachetării, 
ambalării, transportului sau manipulării acestora ori ca rezultat al contaminării mediului 
înconjurător. Materiile străine, cum ar fi fragmentele de insecte, părul de animale etc., nu sunt 
incluse în această definiţie;

l) data durabilităţii minimale – data stabilită de producător până la care făina îşi păstrează 
caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare.

Capitolul II. Descriere, clasifi care

Art. 2. (1) Făina de grâu este produsul obţinut prin măcinarea grâului după o prealab ilă 
curăţare.

Art. 2
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(2) În funcţie de conţinutul de cenuşă făina de grâu se clasifică şi se defineşte în următoarele 
grupe, astfel:

a) făina albă este făina care are un conţinut de cenuşă de maximum 0,65% şi se fabrică 
în următoarele sortimente:

– făina albă 480 este făina cu un conţinut de cenuşă de maximum 0,48%;
– făina albă superioară trei nule (000) este făina cu un conţinut de cenuşă de maximum 

0,48% şi cu un conţinut de gluten umed egal sau mai mare de 28%;
– făina albă 550 este făina cu un conţinut de cenuşă de maximum 0,55% şi cu granulaţia  

cerută de necesităţile tehnologice, conform tabelului din anexa care face parte integrantă din 
prezenta normă;

– făina albă 650 este făina care are un conţinut de cenuşă de maximum 0,65%;
b) făina semialbă este făina care are un co nţinut de cenuşă între 0,66% şi 0,90%;
c) făina neagră este făina care are un conţinut de cenuşă între 0,91% şi 1,40%;
d) făina dietetică este făina care are un conţinut de cenuşă între 1,41% şi 2,2%.
(3) În funcţie de destinaţie făina de grâu se clasifică astfel:
a) făina pentru fabricarea pâinii şi produselor de panificaţie cuprinde cele patru grupe 

descrise în alineatul precedent;
b) făina pentru fabricarea biscuiţilor cuprinde cele patru grupe descrise în alineatul precedent;
c) făina pentru fabricarea pastelor făinoase cuprinde grupa de făină albă descrisă în alineatul 

precedent;
d) făina pentru fabricarea produselor de patiserie cuprinde grupa de făină albă descrisă în 

alineatul precedent.

Capitolul III. Condiţii tehnice de calitate

Art. 3. (1) Grâul din care se obţine făina trebuie să corespundă prevederilor Standardului 
SR ISO 7970 - Grâu. Specificaţii.

(2) Condiţii tehnice de ca litate – specificaţii generale.
Făina de grâu şi toate ingredientele care i se adaugă trebui e să corespundă normelor 

sanitare în vigoare şi să prezinte siguranţă alimentară.
(3) Făin a de grâu trebuie să corespundă indicilor calitativi prezentaţi în tabelele din anexă.
(4) În făina de grâu se pot adăuga opţional, în dozele cerute de necesităţil e tehnologice, 

diverse adaosuri, elemente nutritive şi aditivi alimentari.

Art. 4. (1) Utilizarea aditivilor alimentari, a dive rselor adaosuri sau elemente nutritive în 
făina de grâu este permisă cu respectarea reglementărilor l egale în vigoare.

(2) Coloranţii nu sunt admişi la fabricarea făinii de grâu.

Art. 5. Contaminanţii admişi în făina d e grâu vor fi  în limitele stabilite de reglementările 
sanitare în vigoare.

Art. 6. Condiţiile microbiologice pentru făina de grâu trebuie să corespundă reglementărilor 
sanitare  în vigoare.

Capitolul IV. Ambalare şi etichetare

Art. 7. (1) Făina de grâu trebuie să fie ambalată şi transportată în ambalaje care să păstreze 
calităţile igienice, nutriţionale şi tehn ologice şi să asigure siguranţa alimentară a produsului.

(2) Ambalajele trebuie să fie fabricate numai din materiale nepericuloase şi adaptate scopului 
pentru  care sunt folosite. Ele nu trebuie să confere produsului nicio substanţă toxică, nici miros 
sau gust ned orit şi să corespundă reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3-7
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(3) Ambalajele utilizate pentru ambalarea şi comercializarea făinii de grâu vor fi marcate şi 
etichetate conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 8. Eticheta de grâu trebuie să conţină în mod obligatoriu:
8.1. Denumirea sub care este vândută pentru consum făina de grâu
8.1.1. Numele produsului înscris pe etichetă trebuie să fie „făină albă” sau  „făină semialbă” 

ori „făină neagră” sau „făină dietetică”. La făina albă se va menţiona şi sortimentul, conform 
prevederi lor art. 2 alin. (2) lit. a). În cazul sortimentelor de făină de grâu cu diferite adaosuri, 
denumirea adaosurilor va figura în denumirea sub care se vinde produsul .

Făinurile de grâu care nu corespund prevederilor din prezenta normă nu se comercializează 
pentru consum uman în asociere cu termeni cum ar fi: „gen”, „tip”, „mod”, „stil”, „marcă”, „gust” 
sau cu alte menţiu ni asemănătoare la una dintre denumirile prevăzute în prezenta normă.

8.1.2. Conţinutul în cenuşă poate fi declarat în imediata apropiere a numelui produsului. Această 
dispoziţie nu se aplică făinurilor la care s-a adăugat carbonat de calciu sau alţi constituenţi al 
căror conţin ut în substanţe minerale este diferit de cel al făinii de grâu.

8.1.3. Etichetarea, prezentarea şi publicitatea făinii de grâu din prezenta normă se fac cu 
respec tarea prevederilor legale în vigoare. Este interzis să se menţi oneze pe etichetă menţiuni 
ca: „cinci nule (00000)”, „regina făinurilor”, „făină extra” etc.

 8.2. Ingredientele 
Lista cuprinzând ingredientele conţine toate ingredientele în ordinea descrescătoare a 

cantităţii, determinată de modul introducerii în fabricaţie; vitaminele şi sărurile minerale adăugate 
în făina de grâu se menţionează în lista cuprinzând ingredientele.

8.3. Valoarea nutriti vă se va menţiona cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare.

8.4. Denumirea sau denumire a comercială şi sediul producătorului, al ambalatorului sau 
al distribuitorului; în cazul produselor din import se înscriu denumirea şi sediul importatorului 
sau ale distribuitorului înregistrat în România.

8.5. Indicarea lotului
8.5.1. Fiecare  cantitate de făină de  grâu vândută pentru consum, atât vrac, cât şi ambalată 

sau preambalată, trebuie să aibă ataşată o marcă codificată sau exprimată în clar, care să nu 
poată fi ştearsă, pentru a permite identificarea producătorului şi a lotului.

8.5.2. Indicarea lotului nu este obligatorie atunci când data durabilită ţii minimale este indicată 
prin menţionarea clară şi necodificată cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine.

8.6. Cantitatea netă se va înscrie cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.  530/2001 
pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse 
în funcţie de masă sau volum”.

8.6.1. Înscrierea cantităţii nete a făinii de grâu se face în unităţi de masă, utilizându-se, 
după caz , kilogramul sau tona.

8.6.2. În cazul unui ambalaj în care sunt introduse două sau mai mult e articole conţinând 
aceeaşi cantitate din ac elaşi produs, ambalate individual, indicarea cantităţii nete se face prin 
menţionarea cantităţii nete conţinute de un ambalaj individual şi a numărului total al acestora. Aceste 
menţiuni nu sunt obligatorii atunci când ambalajele individuale pot fi numărate cu uşurinţă din 
exterior şi atunci când cel puţin o indicaţie privind cantitatea netă individuală poate fi citită clar 
din exteriorul produsului.

8.7. Data durabilităţii minimale şi condiţii de păstrare
8.7.1. Data durabilităţii minimale
Data durabilităţii minimale, respectiv data până la car e făina de grâu îşi păstrează caracteristicile 

specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare,  trebuie să fie menţionată de către producător 
pe ambalaj. Data va fi precedată de menţiunea „a se consuma de preferinţă înainte de ...”, 
dacă în dată este inclusă ziua, sau „a se consuma de preferinţă până la sfârşitul ...”, dacă se 
indică luna  şi anul sau numa i anul.
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8.7.2. Co ndiţii de de pozitare:
a) se vor menţiona condiţiile de depozitare specifice făinii de grâu pentru respectarea datei 

durabilităţii minimale înscrise pe ambalaj;
b) în măsura în care este posibil, instrucţiunile de depozitare trebui e înscrise în imediata 

apropiere a datei durabilităţii minimale.
8.8. Ambalaje nedestinate vânzării pentru consum în detaliu
În cazul făinii de g râu ambalate în ambalaje destinate vânzării pentru consum în vrac, 

indicaţiile care trebuie să figureze pe ambalaje se înscriu cu respectarea prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare.

Art. 9. Eşantionare şi metode de analiză
9.1. Eşantionare
Conform SR ISO 13690-2000. Cereale şi produse de măciniş. Eşantionarea pentru loturi statice
9.2. Metode de analiză
9.2.1. Determinarea umidităţii
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză
9.2.2. Determinarea granulaţiei (fineţii)
 Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză
9.2.3. Determinarea cenuşii
Conform STAS 9 0-1988. Făina de grâu. Metode de analiză
9.2.4. Determinar ea acidităţii
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză
9.2.5. Determinarea conţinutului î n proteine
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză
9.2.6. Determinarea co nţinutului în gluten umed
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză
9.2.7. Dete rminarea indicelui de deformare a glutenului
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză
9.2.8. Determinarea conţinutului în impurităţi metalice
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză
9.2. 9. Determinarea indicelui de cădere
Conform SR ISO 3093-1997. Cereale. Determinarea indicelui de cădere
9.2.10. Det erminarea indicelui Zeleny
Conform SR ISO 5529-1997. Grâu. Determinarea indicelui de sedimentare. Testul Zeleny
9.2.11. Determinarea conţinutului de cenuşă insolubilă în HCI 10%
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Meto de de analiză.

Art. 10. Reguli de verifi care a condiţiilor tehnice de  calitate
Conform SR 877-1996. Făina d e grâu
Verificările periodice ale condiţiilor tehnice de calitate prevăzute la pct. 3. 2.1 din SR 877-1996 

se completează cu:
– conţinutul în micotoxine;
– încă rcarea microbiologică;
– indicele de cădere;
– indicele Zeleny.

Art. 9-10
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Anexă

Tabelul nr. 1 – Proprietăţi organoleptice*)

Caracteristici

Condiţii de calitate

Grupa făină albă Grupa făină 
semialbă

Grupa făină 
neagră

Grupa făină 
dietetică

Tip
480

Superioară
Tip 000

Tip
550

Tip
650

Făină 
semialbă Făină neagră Făină 

dietetică

Culoare-aspect Alb-gălbui cu nuanţă slab-cenuşiu şi cu 
particule fi ne de tărâţe

Alb-gălbui cu 
nuanţă 
cenuşie şi 
urme vizibile 
de tărâţe

Cenuşiu 
deschis, cu 
nuanţă 
alb-gălbuie, 
conţinând 
particule de 
tărâţe

Roşcat, 
conţinând 
particule de 
tărâţe şi 
endosperm

Miros Plăcut, specifi c făinii, fără miros de mucegai, de încins sau alt miros străin

Gust Normal, puţin dulceag, nici amar, nici acru, fără scrâşnet la mestecare (datorită 
impurităţilor minerale: pământ, nisip etc.).

 *) În făina de grâu nu se admite prezenţa insectelor sau a acarienilor în niciun stadiu de 
dezvoltare.

Tabelul nr. 2[1] – Proprietăţi fi zice şi chimice

 Caracteristici

Condiţii de calitate

Grupa făină albă
Grupa 
făină 
semialbă

Grupa 
făină 
neagră

Grupa 
făină 
dietetică

Tip 480 Superioară 
Tip 000

Tip 
550

Tip 
650

Făină 
semialbă

Făină 
neagră

Făină 
dietetică

Umiditate %, maximum 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Aciditate grade, maximum 2,2 2,2 2,2 2,8 3,2 5 5
Conţinut de cenuşă raportat la 
substanţa uscată %, maximum 0,48 0,48 0,55 0,65 0,66-0,90 0,91-1,40 1,41-2,2

Conţinut în cenuşă insolubilă 
în HCl 10%; %; maximum 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Impurităţi 
metalice

sub formă de 
pulbere, g/kg 3 3 3 3 3 3 3

sub formă de aşchii lipsă
Conţinut de gluten umed %, 
minimum în funcţie de cerinţele tehnologice

Indice de deformare a 
glutenului, milimetri în funcţie de cerinţele tehnologice

Conţinut de substanţe proteice 
raportat la substanţa uscată 
%, minimum

în funcţie de cerinţele tehnologice

Indice de cădere, secunde, 
minimum în funcţie de cerinţele tehnologice

Indice Zeleny în funcţie de cerinţele tehnologice
Granulaţie % în funcţie de cerinţele tehnologice 

No tă: În cazul sortimentelor de făină de grâu cu diferite adaosuri, elemente nutritive sau 
aditivi alimentari se va menţiona conţinutul acestora.

[1] Tabelul nr. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I din Ordinul nr. 545/2003.

Anexă



16. Ordinul nr. 335/714/318/2003 
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, 
originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea unor produse 

din cacao şi ciocolată destinate consumului uman

publicat în
M. Of. nr. 661 din 18 septembrie 2003

Văzând Referatul de aprobare nr. 125.825 din 10 aprilie 2003, întocmit de Direcţia generală 
de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, şi al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, etichetarea 
şi marcarea unor produse din cacao şi ciocolată destinate consumului uman, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi, respectiv, ofi ciile judeţene pentru protecţia consumatorilor vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al 
ministrului sănătăţii şi familiei nr. 125/383/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, 
conţinutul, originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea unor produse din cacao şi ciocolată 
destinate consumului uman şi Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al 
ministrului sănătăţii şi familiei nr. 278/613/2002 privind modifi carea şi completarea Ordinului 
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 125/383/2001, 
publicate în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001 şi, respectiv, 
nr. 692 din 20 septembrie 2002.

Art. 4. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Norme cu privire la natura, originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea 
unor produse din cacao şi ciocolată destinate consumului uman

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. În sensul prezentelor norme, produsele din cacao şi ciocolată reprezintă produsele 
destinate consumului uman definite în anexa nr. 1.
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Art. 2. Produsele menţionate în anexa nr. 1 sunt oferite spre vânzare numai dacă sunt în 
conformitate cu defi niţiile şi cu regulile stabilite în prezentele norme.

Capitolul II. Natura, conţinutul, originea, fabricarea

Art. 3. (1) Denumirile enumerate în anexa nr. 1 se aplică numai produselor definite la 
numărul respectiv şi trebuie utilizate în comerţ pentru descrierea acestora.

(2) Prevederile alin. (1) nu afectează totuşi anumite denumiri combinate sub care se vinde 
produsul, acolo unde acestea se utilizează suplimentar, în conformitate cu uzanţa comercială, 
pentru a indica alte produse car e nu pot fi confundate cu cele definite în anexa nr. 1.

Art. 4. La fabricarea produselor din ciocolată specifi cate la lit. A pct. 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 din 
anexa nr. 1 pot fi  adăugate grăsimi vegetale, altele decât untul de cacao, aşa cum sunt defi nite 
şi enumerate î n anexa nr. 2. Procentul adăugat de grăsimi vegetale este de maximum 5% din 
produsul fi nit, după scăderea din masa totală a celorlalte ingrediente folosite în conformitate 
cu anexa nr. 1 lit. B, fără a reduce conţinutul minim de unt de cacao şi conţinutul total de 
substanţă uscată de cacao.

Capitolul III. Etichetarea şi marcarea

Art. 5. Actele normative în vigoare privind etichetarea alimentelor se aplică produselor 
definite în anexa nr. 1, produse ce sunt destinate în formă neschimbată consumatorului final, 
cu următoarele menţiuni suplimentare, care să fie vizibile, lizibile şi inteligibile:

a) denumirea produselor în cazul produselor definite la lit. A din anexa nr. 1; în cazul 
produselor definite la lit. A pct. 3, 4, 5, 6, 7 şi 10 din anexa nr. 1, care sunt comercializate 
asortate, denumirile sub care se vând produsele pot fi în locuite prin „ciocolată asortată” sau 
„ciocolată asortată umplută” ori alte asemenea denumiri. În acest caz poate fi o singură listă 
a ingredientelor pentru toate produsele asortate;

b) pentru produsele specificate la lit. A pct. 2c), 2d), 3, 4, 5, 8 şi 9 din anexa nr. 1 eticheta 
trebuie să conţină o indicaţie referitoare la conţinutul total de cacao în substanţa uscată, prin 
declaraţia „substanţă uscată de cacao ... % minimum”;

c) pentru produ sele specificate la lit. A pct. 2b) şi 2d) (a doua parte a frazei) din anexa nr. 1, 
se indică conţinutul de unt de cacao;

d) pentru produsele din ciocolată specificate în art. 4, care conţin grăsimi vegetale, altele 
decât untul de cacao, pe etichetă se menţionează util izarea acestor grăsimi, prin declaraţia 
„conţine şi alte grăsimi vegetale pe lângă untul de cacao”. Această declaraţie trebuie să fie 
în acel aşi câmp vizual cu lista de ingrediente, clar separată de această listă, scrisă cu litere 
de aceeaşi mărime şi grosime ca şi denumirea sub care se vinde produsul, alăturată; 
denumirea sub care se vinde produsul poate apărea şi în altă parte fără a încălca această 
cerinţă.

Art. 6. Denumirile sub care se vând produsele „ciocolată”, „ciocolată cu lapte” şi ciocolată 
„cuvertură”, specifi cate în anexa nr. 1, pot fi  completate cu menţiuni sau califi cative referitoare 
la criteriile de calitate care prevăd că produsul conţine:

a) în cazul ciocolatei, minimum 43% substanţă uscată totală de cacao, inclusiv minimum 
26% unt de cacao;

b) în cazul ciocolatei cu lapte, minimum 30% substanţă uscată totală de cacao şi minimum 
18% substanţă uscată din lapte obţinută prin deshidratarea parţială sau totală a laptelui integral, 
parţial ori complet degresat, din frişcă sau frişcă parţial ori total d eshidratată, unt sau grăsime 
din lapte, care include minimum 4,5% grăsime din lapte;

c) în cazul ciocolatei „cuve rtură”, minimum 16% substanţă uscată de cacao degresată.

Art. 2-6
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Capitolul IV. Dispoziţii fi nale

Art. 7. Prezentele norme sunt compatibile cu reglementările comunitare în domeniu şi sunt 
armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 2000/36.

Art. 8. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa nr. 1

A. Denumiri comerciale, defi niţii şi caracteristici

În  sensul prezentelor norme, se aplică următoarele denumiri sub care se vând produsele:
1. Unt de cacao – grăsimea obţinută din boabele de ca cao sau părţi din acestea şi care 

prezintă conţinut de substanţă nesaponificabilă, determinată cu ajutorul eterului de petrol, de 
maximum 0,5%, cu excepţia untului de cacao de presă, unde acest conţinut este de maximum 
0,35%, iar conţinutul de acizi graşi liberi este de maximum 1,75% (exprimat în acid oleic).

2. a) Cacao pudră, cacao – produsul obţinut din transformarea boab elor de cacao care au 
fost curăţate, decojite şi prăjite în pudră şi care conţine minimum 20% unt de cacao, raportat 
la conţinutul de substanţă uscată, şi maximum 9% umiditate.

b) Cacao cu conţinut redus de grăsime – pudră de cacao care conţine maximum 20% unt 
de cacao, raportat la conţinutul de substanţă uscată.

c) Ciocolată pudră – produsul care constă dintr-un amestec de cacao şi zah aruri, amestec 
ce conţine minimum 32% pudră de cacao.

d) Ciocolată de băut, cacao îndulcită, pudră de cacao îndulcită – produsul care constă 
dintr-un amestec de cacao pudră şi zaharuri, care conţine minimum 25% pudră de cacao; 
aceste denumiri trebuie însoţite  de sintagma „conţinut redus de grăsime” în cazul în care 
produsul este cu conţinut redus de grăsime, aşa cum este definit la lit. b).

3. Ciocolată – produsul obţinut din produse de cacao şi zaharuri care, sub rezerva lit. b), 
conţine minimum 35% substanţă uscată totală de cacao şi care  include minimum 18% unt de 
cacao şi minimum 14% substanţă uscată de cacao fără grăsime.

a) Această denumire, acolo unde este însoţită de cuvântul „fidea” sau „fulgi”, defineşte 
produsul sub formă de fidea sau fulgi, care trebuie să conţină minimum 32% substanţă uscată 
totală de cacao, care include minimum 12% unt de cacao şi minimum 14% substanţă uscată 
de cacao fără grăsime.

b) Când această denumire este însoţită de cuvântul „cuvertură”, produsul trebuie să conţină 
minimum 35% substanţă uscată totală de cacao, care include minimum 31% unt de cacao şi 
minimum 2,5% substanţă uscată de cacao fără grăsime.

c) Atunci când această  denumire este însoţită de cuvântul „gianduja” (sau unul dintre 
derivatele cuvântului „gianduja”), produsul trebuie obţinut în primul rând din ciocolată cu un 
conţinut total minim de substanţă uscată de cacao de 32%, inclusiv un con-ţinut minim de 
substanţă uscată de cacao fără grăsime de 8%, şi, în al doilea rând, din alune  fin măcinate în 
cantităţi în care 100 g de produs să conţină minimum 20 g şi maximum 40 g de alune.

Se pot adăuga lapte sau/şi substanţă uscată din lapte obţinută prin deshidratarea laptelui 
în asemenea proporţie încât produsul finit să conţină maximum 5% substanţă uscată din lapte, 
precum şi migdale, alune sau alte varietăţi similare, întregi sau sparte, în cantităţi care împreună 
cu alunele măcinate nu depăşesc 60% din masa totală a produsului.

4. Ciocolată cu lapte – produsul obţinut din produse din cacao, zaharuri şi lapte sau derivaţi 
de lapte, care sub rezerva prevederilor pct. 1 lit. b), prezintă următoarele caracteristici: minimum 
25% substanţă uscată totală de cacao, minimum 14% substanţă uscată din lapte, obţinută prin 
deshidratarea parţială  sau totală a laptelui integral, parţial ori complet degresat, din frişcă sau 
din frişcă parţial ori total deshidratată, unt sau grăsime din lapte, minimum 2,5% substanţă 
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uscată de cacao fără grăsime, minimum 3,5% grăsime din lapte şi minimum 25% grăsime 
totală (unt de cacao şi grăsime din lapte).

a) Această denumire, atunci când este însoţită de cuvântul „fidea” sau „fulgi”, defineşte 
produsul prezentat sub formă de fidea sau fulgi, care trebuie să conţină minimum 20% substanţă 
uscată totală de cacao, minimum 12% substanţă uscată din lapte, obţinută prin deshidratarea 
parţială sau totală a laptelui integral, parţial ori complet degresat, din frişcă sau din frişcă parţial 
ori total deshidratată, unt sau grăsime din lapte şi minimum 12% grăsime totală (unt de cacao 
şi grăsime din lapte).

b) Când această denumire este însoţită de cuvântul „cuvertură”, produsul trebuie să conţină 
minimum 31% grăsimi totale (unt de cacao şi grăsime din lapte).

c) Atunci când această denumire este însoţită de cuvântul „gianduja” (sau unul dintre 
derivatele cuvâ ntului „gianduja”) ciocolata cu lapte şi alune, produsul trebuie să fie obţinut în 
primul rând din ciocolată cu lapte cu un conţinut minim de 10% substanţă uscată din lapte, 
obţinută prin deshidratarea parţială sau totală a laptelui integral, parţial ori complet degresat, 
din frişcă sau frişcă parţial ori total deshidratată, unt sau grăsimi din lapte şi, în al doilea rând, 
din alune fin măcinate în asemenea cantităţi încât 100 g de produs să conţină minimum 15 g 
şi maximum 40 g de alune. Migdalele, alunele şi alte varietăţi similare se pot adăuga, î ntregi 
sau mărunţite, în cantităţi care împreună cu alunele măcinate să nu depăşească 60% din masa 
totală a produsului.

d) Dacă în denumirea produsului cuvântul „lapte” este î nlocuit de cuvântul „frişcă” sau „lapte 
degresat”, produsul trebuie să aibă un conţinut de grăsime din lapte de minimum 5,5%, respectiv 
maximum 1%.

5. Ciocolată cu lapte cu conţinut ridicat de lapte – produsul obţinut din produse de cacao, 
zaharuri şi lapte sau derivate din lapte şi care conţine: minimum 20% substanţă uscată totală 
de cacao, minimum 20% substanţă uscată din lapte, obţinută prin deshidratarea parţială sau 
totală a laptelui integral, parţial ori complet degresat, din frişcă sau din frişcă parţial ori total 
deshidratată, unt sau grăsime din lapte, minimum 2,5% substanţă uscată de cacao fără grăsime, 
minimum 5% grăsime din lapte şi minimum 25% grăsimi totale (unt de cacao şi grăsime din 
lapte).

6. Ciocolată albă – produsul obţinut din unt de cacao, lapte sau derivate din lapte şi zaharuri, 
care conţine minimum 20% unt de cacao şi min imum 14% substanţă uscată din lapte, obţinută 
prin deshidratarea parţială sau totală a laptelui integral, parţial ori complet degresat, din frişcă 
sau frişcă parţial sau total deshidratată, unt ori grăsime din lapte, din ca re minimum 3,5% este 
grăsime din lapte.

7. Ciocolată umplută, ciocolată cu umplutură de ... , ciocolată cu interior din ... – produsul 
umplut a cărui parte exterioară constă din unul dintre produsele definite la pct. 3, 4, 5 şi 6, cu 
excepţia produselor al căror interior constă din produse de panificaţie, patiserie, biscuiţi sau 
îngheţată. Proporţia de înveliş de ciocolată al produselor cu această denumire trebuie să fie 
de minimum 25% din masa produsului.

8. Ciocolată a la taza – produsul obţinut din produse de cacao, zaharuri şi făină sau amidon 
de grâu, orez ori porumb, care conţine minimum 30% substanţă uscată  totală de cacao, care 
include minimum 18% unt de cacao şi minimum 14% sub-stanţă uscată de cacao fără grăsime 
şi maximum 8% făină sau amidon.

9. Ciocolată obişnuită a la taza – produsul obţinut din produse din cacao, zaharuri şi făină 
sau amidon din grâu, orez ori porumb, care conţine minimum 30% substanţă uscată de cacao, 
care include minimum 18% unt de cacao şi minimum 12% substanţă uscată de cacao fără 
grăsime şi maximum 18% făi nă sau amidon.

10. Bomboană de ciocolată sau pralină – produsul de dimensiunea unei singure îmbucături, 
care constă din ciocolată umplută sau o singură ciocolată sau o combinaţie de diferite tipuri 
de ciocolată definite la pct. 3, 4, 5 sau 6 şi alte ingrediente, astfel încât să reprezinte minimum 
25% din masa totală a produsului.

Anexa nr. 1
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B. Ingrediente opţionale autorizate. Adăugarea de ingrediente

1. Fără a încălca prevederile art. 4 din norme şi ale lit. B pc t. 2, ingredientele pot fi adăugate 
produselor de ciocolată definite la lit. A pct. 3, 4, 5, 6, 8 şi 9, dar este interzisă adăugarea de 
grăsimi animale şi a derivatelor lor care nu rezultă exclusiv din lapte şi de făină, amidon granule 
sau pudră, care sunt permise numai la produsele definite la lit. A pct. 8 şi 9. Cantitatea acestor  
ingrediente adăugate nu poate depăşi 40% din masa totală a produsului finit.

2. La produsele definite la lit. A pct. 2, 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 se pot adăuga numai acele arome 
care nu imită gustul ciocolatei sau al grăsimii din lapte.

C. Calcularea procentelor

1. Conţinutul minim al produselor menţionate la lit. A pct. 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 se c alculează 
după scăderea masei ingredientelor menţionate la lit. B, iar pentru produsele menţionate la 
lit. A pct. 7 şi 10 conţinutul minim se calculează după scăderea masei ingredientelor, precum 
şi a masei umpluturii.

2. Conţinuturile de ciocolată ale produselor definite la lit. A pct. 7 şi 10 se calculează în 
funcţie de masa totală a produsului finit, inclusiv umplutura.

D. Zaharuri

Zaharurile menţionate  în prezentele norme nu sunt limitate numai la acele zaharuri cuprinse 
în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 269/453/81/2003 pentru 
aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor 
zaharuri destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 
din 16 iunie 2003.

Anexa nr. 2

Grăsimi ve getale

1. Grăsimile vegetale menţionate la art. 4 al cap. II din norme sunt individuale sau în amestec, 
echivalente ale untului de cacao, şi trebuie să respecte următoarele criterii:

 a) sunt grăsimi vegetale nonlaurice, bogate în trigliceride de tipul: palmitic-oleic-palmitic, 
palmitic-oleic-stearic, stearic-oleic-stearic;

b) sunt miscibile în orice proporţie cu untul de cacao şi sunt compatibile cu proprietăţile 
fizice ale acestuia (punct de topire şi temperatură de cristalizare, viteză de topire  pentru faza 
de temperare);

c) sunt obţinute numai prin procesul de rafinare şi/sau fracţionare, care exclud modificările 
enzimatice ale structurii trigliceridelor.

2. În conformit ate cu criteriile de mai sus, următoarele grăsimi vegetale, obţinute din plantele 
ale căror nume ştiinţifice sunt enumerate mai jos, se pot folosi:

– illipe, grăsime de Borneo sau Tengkawang, obţinută din Shorea spp;
– ulei de palmier obţinut din Elaeis guineensis; Elaeis olifera;
– Sal obţinută din Shorea robusta;
– Shea obţinută din Butyrospermum parkii;
– Kokum gurgi obţinută din Garcinia indica;
– sâmburi de Mango obţinuţi din Mangifera indica.
Se poate folosi şi uleiul de cocos pentru producerea ciocolatei utilizate la fabricarea îngheţatei 

şi a altor produse similare.

Anexa nr. 2



17. Ordinul nr. 454/917/2001-22/2002 
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, 
fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, p ăstrarea şi calitatea 

uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile – margarine – şi a 
maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman 

publicat în
M. Of. nr. 372 din 3 iunie 2002

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 495/997/2002-10/2003 privind modifi carea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, 

alimentaţiei şi pădu rilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor nr. 454/917/2001-22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire 
la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea şi calitatea 
uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile – margarine – şi a maionezelor, destinate comercializării 
pentru consumul uman (M. Of. nr. 181 din 24 martie 2003).

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 121.381/2001 întocmit de Direcţia standarde, licenţe şi 
mărci, calitatea alimentelor şi acreditare, Referatul de aprobare nr. 917/2001 întocmit de Direcţia 
generală de sănătate publică,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului 
nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările 
ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, păstrarea şi calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile – margarine – şi 
a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, ofi ciile judeţene pentru protecţia consumatorilor, 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.
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ANEXĂ

Norme cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, 
ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea 

şi calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile – margarine – 
şi a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentele norme se referă şi se aplică următoarelor produse:
a) uleiuri vegetale;
b) margarine;
c) maioneze.

Art. 2. Produsele enumerate la art. 1 se comercializează numai dacă respectă defi niţiile şi 
regulile stabilite în prezentele norme.

Capitolul II. Defi niţii, natura, 
conţinutul, originea şi fabricarea

Art. 3. În sensul prezentelor norme, produsele menţionate la art. 1 trebuie să corespundă 
următoarelor definiţii:

1. uleiurile vegetale rafinate sunt produse constituite din lipide simple naturale, de origine 
vegetală, în care predomină trigliceridele în proporţie de peste 99,5% şi care sunt obţinute din 
prelucrarea materiilor prime oleaginoase prin presare mecanică, extracţie cu solvent şi rafinarea 
uleiului brut obţinut;

2. uleiurile vegetale nerafinate sunt produse constituit e din lipide simple naturale, de origine 
vegetală, în care predomină trigliceridele în proporţie de 96-99% şi care sunt obţinute din 
prelucrarea materiilor prime oleaginoase prin presare la rece;

3. margarina este un aliment sub formă de emulsie plastică sau f luidă, de tip apă în ulei, 
produsă prin adăugare de apă şi/sau de lapte la grăsimi hidrogenate şi uleiuri comestibile 
vegetale şi eventual animale, altele decât cele conţinute în lapte;

4. maioneza este produsul fabricat prin emulsionarea uleiurilor vegetale comestibile  cu 
gălbenuş de ou reconstituit din praf de gălbenuş, condimentat cu sare, oţet, acid citric şi zahăr.

5.[1] sosurile de maioneză sunt produse fabricate prin emulsionarea uleiurilor vegetale 
comest ibile, cu sau fără gălbenuş de ou reconstituit din praf de gălbenuş, cu diferite adaosuri;

6.[2] amestecurile emulsionate, pe bază de ulei, reprezintă amestecuri de ulei comestibil cu 
diferite adaosuri, cu sau fără oţet, acizi organici, cum sunt acidul citric, lactic sau tartric. Nivelul 
de aciditate maxim admis pentru amestecurile emulsionate pe bază de ulei este de 1%, exprimat 
în acid acetic;

7.[3] uleiurile aromatizate pentru salate reprezintă amestecuri de uleiuri comestibile cu diferite 
adaosuri.

Art.  4. Materiile prime utilizate la fabricarea uleiurilor vegetale, margarinelor şi maionezei 
trebuie să corespundă normelor tehnice de calitate şi normelor sanitare în vigoare.

Art. 5. Produsele defi nite la art. 3 se clasifi că după cum urmează:
(1) În funcţie de tipul materiilor prime utilizate, uleiurile vegetale sunt:

[1] Pct. 5 al art. 3 a fost introdus prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 10/2003.
[2] Pct. 6 al art. 3 a fost introdus prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 10/2003.
[3] Pct. 7 al art. 3 a fost introdus prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 10/2003.

Art. 1-5
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a) uleiuri individuale obţinute dintr-un singur tip de materie primă: uleiuri de floarea-soarelui 
rafinate sau presate, ulei de  soia, ulei de germeni de porumb, ulei de rapiţă, ulei de dovleac, 
ulei de arahide, ulei de măsline;

b) uleiuri amestec obţinute din două sau mai multe tipuri de materie primă: ulei de 
floarea-soarelui şi soia, ulei rafinat de floarea -soarelui şi rapiţă, denumit ulei de salată, ulei de 
floarea-soarelui, soia şi rapiţă.

(2) După conţinutul de grăsime, margarinele sunt:
a) margarină, cu conţinut de grăsime cuprins între 80% şi 90%;
b) margarină cu grăsime redusă, cu un conţinut de grăsime cuprins între 60% şi 62%;
c) [1] margarina cu un conţinut redus de grăsime, cuprins între 39% şi 41 %;
d) grăsimi tartinabile vegetale, cu un conţinut de grăsime cuprins între 62% şi 80%, 41% 

  şi 60% sau sub 39%.
(3)[2] Abrogat.

Art. 6. În sensul prezentelor norme, termen ii folosiţi se defi nesc după cum urmează:
1. trigliceride – esteri ai glicerinei cu acizii graşi naturali, fiind co mponentele principale ale 

tuturor uleiurilor şi grăsimilor vegetale;
2. hidrogenare – operaţiunea de mod ificare a temperaturii de topire a gliceridelor din uleiurile 

fluide, prin adiţia hidrogenului în masa de ulei, în prezenţa unui catalizator;
3. interesterificare – rearanjarea moleculară a acizilor graşi care esterifică glicerolul fără a 

schimba compoziţia în acizi graşi;
4. fracţionare – separarea uleiului sau grăsimii vegetale în fracţiuni cu compoziţii chimice 

diferite;
5. duritatea apei în grade germane – conţinutul total în ioni de calciu şi de magneziu, 

corespunzător conţinutului de săruri de calciu şi magneziu din apă;
6. aciditatea în grade Thorner – aciditatea din 1 00 cm3 produs care se neutralizează cu 

1 cm3 soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 normal;
7. aditivi alimentari – acele substanţe care în mod normal nu sunt consumate ca alimente 

în sine şi care nu sunt utilizate ca ingrediente alimentare caracteristice, având sau nu o valoare 
nutritivă, prin a căror adăugare intenţionată la produsele alimentare în scopuri tehnologice pe 
parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament, ambalare, transport sau 
de depozitare a unor produse alimentare devin sau pot deveni ele însăşi sau prin derivaţii lor, 
direct sau indirect, o componentă a acestor produse alimentare;

8. U.I. – unităţi internaţionale folosite pentru exprimarea conţinutului de vitamine liposolubile 
din produsele alimentare;

9. emulsificatori pentru margarine – substanţe care permit formarea sau menţinerea unui 
amestec omogen de două sau mai multe faze imiscibile, cum ar fi uleiul şi apa din produsele 
alimentare;

10. antioxidanţi – substanţe care prelungesc durata de conservare a produselor alimentare, 
protejându-le împotriva alterării cauzate de oxidare, cum ar fi râncezirea grăsimilor şi modificarea 
culorii;

11. aromatizanţi – substan ţe chimice definite cu  proprietăţi aromatizante, obţinute prin 
procese fizice, sinteze sau izolări chimice;

12. colo ranţi – orice substanţe care redau sau intensifică culoarea produselor alimentare 
şi pot fi constituenţi naturali ai  produselor alimentare şi/sau alte surse naturale, care în mod 
normal nu sunt consumaţi ca alimente în sine şi nu sunt utilizaţi ca ingredient e caracteristice 
în alimentaţie; de asemenea, coloranţii sunt preparatele obţinute din produsele alimentare şi 

[1] Lit. c) de la alin. (2) al art. 5 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din 
Ordinul nr. 10/2003.

[2] Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 10/2003.

Art. 6
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alte materiale naturale obţinute prin extracţie fizică şi/sau chimică conducând la o extracţie 
selectivă a pigmenţilor în raport cu constituenţii nutritivi sau aromatici;

13. densitatea relativă la 20°C – masa unităţii de volum a uleiului în raport cu apa;
14. indicele de refracţie la 40°C – refracţia luminii monocromatice de sodiu la trecerea prin 

ulei;
15. indicele de saponificare – cantitatea de h idroxid de potasiu în mg, necesară pentru 

saponificarea, respect iv transformare a în săpun, a unui gram de ulei. Acest indice caracterizează 
masa moleculară a  acizilor graşi ce intră în compoziţia uleiurilor;

16. i ndicele de iod – gradul de nesaturare al uleiurilo r şi grăsimilor, care se exprimă în 
grame iod absorbit de 100 g produs;

17. nesaponificabilele – substanţele organice din uleiuri şi grăsimi care nu reacţionează cu 
alcalii formând săpun.

Acestea sunt: al cooli alifatici superiori steroli, pigmenţi şi hidrocarb uri şi su nt solubile  în 
solvenţi obişnuiţi;

18. compoziţia în aci zi graşi – procentul de acizi graşi cu diverse lungimi de catenă,  de la 
12 atomi de carbon (C12) la 24 atomi de  carbon (C24);

19. aciditatea liberă – procentul de acizi graşi liberi din totalul acizilor  graşi conţinuţi în ulei;
20. culoarea de iod – o caracteristică de calitate a uleiurilor vegetale, care se determină 

prin  comparare cu o scară de culori formate din soluţii etalon de iod;
21. impurităţile insolubile în eter etilic – totalitatea substanţelor străine care se g ăsesc în 

proba de ulei, exclusiv apa şi substanţele volatile, şi care sunt insolubile în eter etilic. Acestea  
sunt: impurităţi mecanice, substanţe minerale, hidraţi de carbon, materii azotoase, săpunuri 
de calciu şi parţial săpunurile alcaline;

22. săpunul – o caracteristică de c alitate a uleiurilor reprezentând conţinutul de săpun 
dizolvat din uleiurile şi grăsimile rafinate alcalin;

23. indicele de peroxid – o caracteristică de calitate a uleiurilor reprezentând conţinutu l de 
peroxid şi alte substanţe oxidante dintr-o cantitate anumită de ulei, car e oxidează iodura de 
potasiu,  punând în libertate iodul. Se exprimă în milie chivalenţi de peroxid la 1 kg de produs.

Art. 7. (1)[1] Uleiurile vegetale sunt  obţinute prin extragerea acestora din materii p rime 
oleaginoase, precum:  s eminţe de fl oarea-soarelui, boabe de soia, seminţe de rapiţă, germeni 
de porumb, seminţe de dovleac, măsline şi arahide. Lista materiilor prime oleaginoase prezentate 
nu este limitativă.

(2) În funcţie de procesul tehnologic de extragere şi de prelucrarea ulterioară a uleiurilor 
pot apărea două categorii de  uleiuri:

a) uleiuri vegetale rafinate – obţinute din prelucrarea unei singure materii prime şi rafinarea 
uleiului brut obţinut, care sunt: ulei de floarea-soarelui, soia, germeni de porumb, rapiţă, dovleac, 
măsline, arahide, susan, cocos, palmier etc., sau uleiuri rafinate în amestec – obţinute prin 
rafinarea unor amestecuri de uleiuri brute, cum ar fi: ulei de floarea-soarelui şi soia, floarea-soarelui 
şi rapiţă, ulei de floarea-soare lui, soia şi rapiţă;

b) ulei de floarea-soarelui obţinut prin presare la rece, nerafinat.
(3) Identificarea uleiurilor individuale se face potrivit caracteristicilor fizico-chimice şi 

compoziţiei în acizi graşi.
(4) Caracteristicile fizico-chimice pentru identificarea uleiurilor vegetale individuale sunt 

prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme.
(5) Compoziţiile în acizi graşi pentru identificarea uleiurilor vegetale individuale sun t prevăzute 

în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme.
(6) Uleiurile vegetale se obţin astfel:
a) Uleiurile de floarea-soarelui se obţin din seminţe de floarea-soarelui curăţa te şi uscate, 

opţional descojite, supuse apoi proceselor de măcinare, prăjire, presare şi opţional extragerii 

[1] Alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordinul nr. 10/2003.

Art. 7
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cu solvent a materialului rezultat după presare. Uleiurile astfel obţinute se supun rafinării. În 
schimb, uleiurile obţinute prin presare la rece şi filtrare pot fi utilizate ca atare sau rafinate.

Uleiul rafinat obţinut poate fi livrat în vrac sau îmbuteliat în ambalaje din sticlă, din polietilen 
tereftalat, cutii metalice, cutii din carton polistratificat.

b) Uleiul de soia se obţine din boabe de soia prin extracţie cu solvent şi obligatoriu rafinare.
c) Uleiul de rapiţă se obţine din seminţe de rapiţă prin presare şi extracţie, urmate obligatoriu 

de rafinare.
d) Uleiul din germeni de porumb, în funcţie de conţinutul de ulei al materiei prime, se obţine 

prin presare şi  extracţie, urmate obligatoriu de rafinare.
e) Uleiul de dovleac se obţine din seminţe de dovleac prin presare, extracţie şi rafinare.
f) Uleiul de măsline se fabrică î n două sortimente:
– uleiul de măsline virgin – obţinut din fructul de măsline prin procedee mecanic e sau alte 

procedee fizice în condiţii termice care să nu ducă la alterarea uleiului. Este un ulei propriu 
consumului în  stare naturală;

– uleiul de măsline rafinat – obţinut prin rafinarea unui ulei virgin, care datorită acidităţii 
libere şi/sau caracteristicilor organoleptice e ste impropriu consumului în stare naturală.

Rafinarea nu conduce la modificarea structurii gliceridice iniţiale.
g) Uleiul de arahide se obţine din arahide prin presare şi extracţie, urmate obligatoriu de 

rafinare.
h)[1] Uleiurile în amestec se obţin prin realizarea următoarelor reţete: 80% ulei brut de 

floarea-soarelui şi 20% ulei brut de soia, denumit ulei amestec de floarea-soarelui şi soia; 80% 
ulei brut de floarea-soarelui şi 20% ulei brut de rapiţă, denumit ulei de salată «extra»; ulei de 
floarea-soarelui, soia şi rapiţă, denumit ulei vegetal. Lista amestecurilor prezenta te nu este 
limitativă. Amestecurile de uleiuri brute se supun obligato riu rafinării.

(7) Condiţiile tehnice de calitate specifice fiecărui sortiment de ulei sunt: proprietăţil  e 
organoleptice şi caracteristicile fizico-chimice.

(8) Proprietăţile organoleptice ale uleiurilor vegetale sunt prevăzute în anexa nr. 3 care 
face parte integrantă din prezentele norme.

(9)[2] Abrogat.

Art. 8. (1) Margarinele sunt solide la 20°C şi au un conţinut de grăsime între 10-90%. Conţinutul 
de grăsime, excluzând sarea, trebuie să reprezinte cel puţin 2/3 din substanţa uscată a 
produsului.

(2) Fabricarea margarinelor are loc prin procesele de emulsionare, răc ire, cristalizare, 
modelare şi ambalare.

(3) La fabricarea margarinelor sunt utilizate următoarele:
a) materii prime:
• uleiuri şi grăsimi vegetale  rafinate sau animale, care pot fi supuse sau nu unui proces de 

modificare: hidrogenare, interesterificare sau fracţionare;
• apă potabilă, c u duritate permanentă sub 14 grade germane, conţinutul maxim de fier şi 

cupru de 0,5 mg/l şi magneziu de maximum 1 mg/l, corespunzătoare microbiologic, adică 
absenţa de germeni patogeni şi cu  un conţinut de bacterii coliforme s ub 5/g;

• lapte integral sau degresat şi/sau produse lactate: lapte fermentat, lapte praf, smântână, 
unt şi/sau subproduse lactate: zer, zară cu aciditate de maximum 21°T şi solubilitate de peste 
91% la 70°C;

b) substanţe care pot fi adăugate: sare comestibilă 1,2-1,5%; zahăr maximum 1,5%; amidon; 
vitamine: vitamina A şi esterii săi minimum 25.000 U.I./kg, vitamina D minimum 530 U.I./100 
g, vitamina E şi esterii săi – 0,6 U.I. alfatocoferol/g şi alte vitamine; acid linoleic;

[1] Lit. h) de la alin. (6) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 5 din 
Ordinul nr. 10/2003.

[2] Alin. (9) al art. 7 a fost abrogat prin art. I pct. 6 din Ordinul nr. 10/2003.

Art. 8
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c) aditivi:
• emulgatori: lecitine, mono- şi digliceride ale acizilor graşi şi compuşi esterificaţi şi alţi 

esteri;
• coloranţi alimentari: betacaroten;
• conservanţi: acid sorbic şi benzoic şi sărurile lor de calciu de maximum 1 g/kg;
• antioxidanţi: butil hidroxianisol, butil hidroxitoluen: 100 mg/kg; tocoferoli 100 mg/kg; ascorbil 

stearat maxim um 200 mg/kg;
• aromatizanţi: arome naturale sau sintetice diacetil, lactone, acid lactic, acid butiric;
• corectori de aciditate: acid citric.
(4) Condiţiile tehnice de calitate specifice sortimentelor de margarine sunt: proprietăţile 

organoleptice, proprietăţile fizico-chimice şi condiţiile microbiologice.
(5) Proprietăţile organoleptice ale margarinelor sunt prevăzute în anexa nr. 5 care face 

parte integrantă din prezentele norme.
(6)[1] Abrogat.
(7)[2] Abrogat.

Art. 9. (1)[3] Procedeul de obţinere a maionezelor presupune prepararea premixului de 
maioneză prin adăugarea gălbenuşului de ou reconstituit din praf de gălbenuş şi a următoarelor 
ingrediente solide: sare, zahăr, condimente şi adăugarea de ulei şi oţet până la obţinerea 
emulsiei şi emulsionarea fi nală într-o moară coloidală, care conf eră textură şi stabilite produsului.

(2) Materiile prime şi materialele folosite la fabricarea maionezelor trebuie să corespundă 
normelor tehnice specifice produselor şi nor melor sanitare în vigoare.

(3) Proprietăţile organoleptice ale maionezelor sunt prevăzute în anexa nr. 8 care face parte 
integrantă din prezentele norme.

(4) Cara cterist icile fizico-chimice ale maionezelor sunt prevăzute în anexa nr. 9 care face 
parte integrantă din prezentele norme.

(5) Condiţiile microbiologice ale maionezelor sunt prevăzute în anexa nr. 10 care face parte 
integrantă din prezentele norme.

(6) Contaminanţii la maioneze sunt prevăzuţi în anexa nr. 11 care face parte integrantă din 
prezentele norme.

(7) La fabricarea maionezei se folosesc următoarele ingrediente: uleiuri rafinate, gălbenuş 
de ou, sare, zahăr, muştar, produse lactate, albuş de ou, aditivi.

(8) Aditivii folosiţi la fabricarea maionezelor pot fi:
• coloranţi alimentari: betacaroten, curcumină, caramel – 500 mg/kg în maionezele cu 

muştar, roşu de sfeclă – 500 mg/kg în maionezele cu roşii;
• conservanţi: acid sorbic sau benzoic maximum 1 g/kg;
• antioxidanţi: alfatocoferoli şi amestecuri de tocoferoli – maximum  240 mg/kg, acid ascorbic 

maximum 500 mg/kg, butil hidroxianisol – 140 mg/kg, butil hidroxitoluen – 60 mg/kg, calciu 
disodic – 75 mg /kg sau ascorbil palmitat – 500 mg/kg;

• corectori de aciditate: acid citric, acid acetic, acid lactic, acid malic s au acid tartric;
• substanţe suport: celuloză microcristalină;
• agenţi de gelificare: pectine simple sau în combinaţie – 1 g/kg, celuloză metil carboxisodiu, 

alginat de sodiu sau potasiu, alginat de propilen glicol, celuloză microcristalină, amidon modificat 
chimic – se poate folosi în proporţie de maximum 5 g/kg.

(9)[4] Caracteristicile fizico-chimice ale sosurilor de maioneză sunt prevăzute în anexa nr. 12 
care face parte integrantă din prezentele norme.

[1] Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat prin art. I pct. 7 din Ordinul nr. 10/2003.
[2] Alin. (7) al art. 8 a fost abrogat prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 10/2003.
[3] Alin. (1) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din Ordinul nr. 10/2003.
[4] Alin. (9) al art. 9 a fost introdus prin art. I pct. 10 din Ordinul nr. 10/2003.

Art. 9
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Capitolul III. Ambalarea, etichetarea, 
transportul şi depozitarea

Art. 10. Produsele definite şi denumite în prezentele norme se ambalează şi se păstrează 
în următoarele condiţii:

1. a) uleiurile vegetale se îmbuteliază în butelii de sticlă, de polietilen tereftalat, cutii metalice 
sau de carton cerat ori polistratificat; materialele şi ambalajele folosite trebuie să respecte 
reglementările în vigoare;

b) uleiurile vegetale se păstrează în rezervoare metalice. Este interzisă utilizarea în construcţia 
instalaţiilor de păstrare a uleiurilor a cuprului şi a aliajelor sale, precum şi utilizarea termometrelor 
cu mercur şi a echipamentel or din sticlă. Materialele folosite trebuie să fie inerte faţă de uleiuri 
şi grăsimi şi trebuie evitat contactul direct al uleiului cu aerul la instalaţiile de încărcare şi 
descărcare a uleiurilor din rezervoare;

c) ambalajele de desfacere se marchează conform reglementărilor în vigoare;
2. a) margarinele destinate desfacerii cu amănuntul sunt livrate numai preambalate în: 

hârtie pergaminată tratată, hârtie pergament vegetal, caserole din material plastic sau alt tip 
de ambalaj de desfacere convenit între părţi şi cu respectarea reglementărilor sanitare în 
vigoare;

b) marg arinele sunt depozitate în încăperi curate, uscate, întunecoase, dezinfectate, bine 
aerisite, fără miros străin, la o temperatură cuprinsă între 0 şi 10°C şi o umiditate relativă a 
aerului de maximum 80%. Este interzisă păstrarea în acelaşi spaţiu cu produse toxice sau cu 
miros pătrunzător;

c) ambalajele de transport pentru margarine trebuie să fie curate, uscate, în stare 
bună. Ambalajele folosite sunt lăzi din lemn, cutii din carton sau mucava, care respectă 
regleme ntările sanitare în vigoare. Transportul margarinelor se efectuează în vehicule izoterme, 
curate, fără miros străin, la o temperatură de maximum 10°C; în cazul transporturilor cu o 
durată mai mare de 5 ore este obligatorie folosirea vehiculelor frigorifice;

3. a) maionezele sunt ambalate în ambalaje care trebuie să asigure menţinerea calităţii 
produsului, cu respectarea re glementărilor sanitare în vigoare;

b) maionezele sunt depozitate în spaţii curate, aerisite, la temperaturi cuprinse între 3 şi 
10°C;

c) transportul maionezelor se efectuează cu mijloace de transport curate şi acoperite, fără 
mirosuri străine. În cazul în care temperatura mediului depăşeşte 10°C, transportul se face cu 
veh icule izoterme.

Art. 11. Etichetarea uleiurilor vegetale, margarinelor şi a maionezelor se face cu respectarea 
prevederilor reglementării în vigoare privind etichetarea alimentelor, referitoare la înscrierea 
tuturor informaţiilor necesare, astfel încât consumatorul să fi e corect informat la momentul 
achiziţionării produsului. Menţiunile specifi ce produsului, obligatoriu de inscripţionat pe etichetă, 
ambalaj sau pe documentele însoţitoare, precum şi restricţionarea unor informaţii care pot 
induce în eroare consumatorul sunt următoarele:

1. la uleiurile vegetale:
a) este interzisă înscrierea pe etichetă a menţiunii  „dublu rafinat”;
b) este interzisă specificarea menţiunii „fără colesterol”;
c) la uleiurile obţinute pri n presare la rece este interzisă prezentarea produsului ca medicament;
d)[1] în cazul uleiurilor în amestec se vor înscrie uleiurile componente, în ordinea descrescătoare 

a proporţiei acestora în produs.
2. la margarine:

[1] Lit. d) de la pct. 1 al art. 11 a fost introdusă prin art. I pct. 11 din Ordinul nr. 10/2003.

Art. 10-11
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a)[1] abrogată;
b)[2] se va înscrie proporţia de sare în lista ingredientelor;
c) se înscrie conţinutul de grăsime;
d) este interzisă specificarea menţiunii „fără colesterol”;
e) este interzisă utilizarea denumirii „unt vegetal”;
f)[3] conţinutul de grăsimi lactate sau alte grăsimi animale, în ordinea descrescătoare a 

importanţei cantitative, exprimat în procente din greutatea totală, la momentul fabricării.
  3.[4] la maioneze se va înscrie conţinutul de grăsime, iar la sosurile de maioneză se va 

înscrie conţinutul de grăsime, gălbenuş de ou şi de apă şi substanţe volatile.
4.[5] La amestecur ile emulsionate pe bază de ulei se va înscrie în lista ingredientelor proporţia 

de ulei.

Capitolul IV. Dispoziţii fi nale

Art. 12. Prezentele norme sunt  compatibile cu reglementările comunitare în domeniu, 
respectiv Reglementarea Consiliului nr. 2.991/1994 cu privire la grăsimile tartinabile.

Anexa nr. 1

Caracterist ici fi zico-chimice 
pentru identifi carea uleiurilor vegetale individuale

Nr. crt. Denumirea 
produsului

Caracteristici
Densitatea 

relativă
20°C faţă de 

apă

Indicele de 
refracţie
la 40°C

Indicele de 
saponifi care
(mg KOH/g 

ulei)

Indicele 
de iod

(gl/100)

Nesaponifi cabile
(% max.)

1. Ulei rafi nat de 
fl oarea-soarelui 0,918-0,923 1,467-1,469 188-194 110-143 1,5

2. Ulei rafi nat de 
soia 0,919-0,925 1,466-1,470 189-195 120-143 1,5

3.
Ulei rafi nat de 
germeni de 
porumb

0,917-0,925 1,465-1,468 187-195 103-128 2,8

4. Ulei rafi nat de 
rapiţă*) 0,914-0,920 1,465-1,467 182-192 110-126 2,0

5. Ulei rafi nat de 
dovleac 0,918-0,927 1,4714-1,4740 185-198 117-134 0,5-1

6. Ulei rafi nat de 
măsline 0,910-0,916 1,467-1,4705 184-196 75-94 1,5

7. Ulei rafi nat de 
arahide 0,914-0,917 1,460-1,465 187-196 80-106 1

*) Brassicasterol – minimum 5% din totalul sterolilor, iar acidul erucic – maximum 5% din 
totalul acizilor graşi.

[1] Lit. a) de la pct. 2 al art. 11 a fost abrogată prin art. I pct. 12 din Ordinul nr. 10/2003.
[2] Lit. b) de la pct. 2 al art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 13 din 

Ordinul nr. 10/2003.
[3] Lit. f) de la pct. 2 al art. 11 a fost introdusă prin art. I pct. 14 din Ordinul nr. 10/2003.
[4] Pct. 3 de la art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Ordinul 

nr. 10/2003.
[5] Pct. 4 de la art. 11 a fost introdus prin art. I pct. 16 din Ordinul nr. 10/2003.

Art. 12
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Anexa nr. 3

Proprietăţi organoleptice ale uleiurilor vegetale

Nr. crt. Sortimentul de ulei
Caracteristici

aspect culoare gust şi miros

1. Ulei rafi nat de 
fl oarea-soarelui

limpede, fără suspensii şi fără 
sediment
la 60°C – pentru uleiul 
neîmbuteliat
la 15°C – pentru uleiul în 
ambalaje de desfacere

galbenă plăcut, fără miros şi 
gust străin

2.
Ulei de 
fl oarea-soarelui 
presat la rece

limpede, fără suspensii şi fără 
sediment la 60°C – pentru 
uleiul neîmbuteliat

galbenă

caracteristic 
seminţei, fără gust 
amar, rânced şi 
străin

3. Ulei rafi nat de soia limpede la 15°C, fără 
suspensii şi fără sediment

gălbuie până la 
galben roşcată

plăcut, fără miros şi 
gust străin

4.

Ulei rafi nat de 
rapiţă, cu conţinut 
scăzut în acid 
erucic

limpede la 15°C, fără 
suspensii şi fără sediment

galbenă până la 
galben verzuie

plăcut, fără miros şi 
gust străin

5.
Ulei rafi nat din 
germeni de 
porumb

limpede la 15°C, fără 
suspensii şi fără sediment galbenă plăcut, fără miros şi 

gust străin

6. Ulei comestibil de 
dovleac

limpede la 60°C, fără 
suspensii şi fără sediment

galbenă deschis 
- galben roşcată

plăcut, fără miros şi 
gust străin, amar 
sau rânced

7.
Ulei amestec din 
fl oarea-soarelui şi 
soia

limpede la 15°C, fără 
suspensii şi fără sediment galbenă plăcut, fără miros şi 

gust străin

8. Ulei pentru 
salată – extra

limpede la 15°C, fără 
suspensii şi fără sediment galbenă plăcut, fără miros şi 

gust străin

9. Ulei vegetal rafi nat

limpede, fără suspensii şi fără 
sediment 
la 60°C – pentru ulei 
neîmbuteliat
la 15°C – pentru ulei îmbuteliat

galbenă plăcut, fără miros şi 
gust străin

10. Ulei de arahide limpede la 15°C, fără 
suspensii şi fără sediment galbenă plăcut, fără miros şi 

gust străin

11. Ulei de măsline 
virgin limpede de la 60°C verde caracteristic caracteristic plăcut

12. Ulei de măsline 
rafi nat limpede de la 15°C galben verzuie plăcut, fără miros şi 

gust străin

Anexa nr. 4[1]. Abrogată.
 Anexa nr. 5

Proprietăţi organoleptice ale margarinelor

 Caracteristici Condiţii de admisibilitate

Aspect Masă omogenă, lucioasă, fără picături de apă în secţiune. Pentru grăsimile tartinabile, 
masă onctuoasă.

Culoare
Albă până la gălbuie; se admite o uşoară închidere a culorii la suprafaţă, pe o 
adâncime de maximum 1 mm, în perioada 1 noiembrie – 31 martie, şi de maximum 2 
mm, în perioada 1 aprilie – 31 octombrie.

Miros şi gust Plăcut, aromat, specifi c, fără miros sau gust străin (amar, rânced etc.)

[1] Anexa nr. 4 a fost abrogată prin art. I pct. 17 din Ordinul nr. 10/2003.
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Anexa nr. 6[1]. Abrogată.

Anexa nr. 7[2]. Abrogată.

Anexa nr. 8

Proprietăţi organoleptice ale maionezelor

 Nr. crt. Caracteristici Condiţii de admisibilitate
1. Aspect şi consistenţă emulsie fi nă omogenă, bine legată. Nu se admite separarea uleiului.
2. Culoare galbenă deschis, uniformă
3. Miros şi gust plăcut, caracteristic maionezei. Nu se admite gustul acru.

Anexa nr. 9[3]

Caracteristici fi zico-chimice ale maionezelor

  Nr. crt. Caracteristicile Condiţiile de admisibilitate
1. PH 3,7-4,3
2. Aciditatea exprimată în acid acetic (%) 0,2-0,4
3. Apă şi substanţe volatile (% maxim) 17,50
4. Ulei (% minim) 80,0
5. Conţinut de gălbenuş de ou (% minim) 2,8
6. NaCl (%) 0,55-0,65

Anexa nr. 10

Condiţii microbiologice ale maionezelor

 Nr. crt. Caracteristici Condiţii de admisibilitate

1. Numărul total de germeni aerobi 
mezofi li/g, maxim 10.000

2. Bacterii coliforme/g, maxim 10
3. Salmonella/25 g, maxim absent
4. Escherichia coli/g, maxim absent
5. Stafi lococ coagulazo-pozitiv/g, maxim 10
6. Drojdii şi mucegaiuri/g, maxim 100

Anexa nr. 11

Contaminanţi la maioneze

 Arsenic 0,3 mg/kg
Plumb 0,3 mg/kg
Cupru 2,0 mg/kg.

[1] Anexa nr. 6 a fost abrogată prin art. I pct. 18 din Ordinul nr. 10/2003.
[2] Anexa nr. 7 a fost abrogată prin art. I pct. 19 din Ordinul nr. 10/2003.
[3] Anexa nr. 9 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 20 din Ordinul 

nr. 10/2003.

Anexele nr. 6-11
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Anexa nr. 12[1]

Caracteristicile fi zico-chimice ale sosurilor de maioneză

 Nr. crt. Caracteristicile Condiţiile de admisibilitate
1. pH maxim 4,3
2. Apă şi substanţe volatile (%) conform reţetei
3. Ulei (%) conform reţetei
4. Conţinut de gălbenuş de ou (%) conform reţetei
5. NaCl (% maxim) 1,8

[1] Anexa nr. 12 a fost introdusă prin art. I pct. 21 din Ordinul nr. 10/2003.

Anexa nr. 12



18. Ordinul nr. 522/798/317/2003 
pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, 

defi nirea, caracteristicile şi compoziţia mierii

publicat în
M. Of. nr. 650 din 12 septembrie 2003

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 1356/1093/348/2014 privind modifi carea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, 

pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, 
descrierea, defi nirea, caracteristicile şi compoziţia mierii (M. Of. nr. 741 din 10 octombrie 2014).

Văzând Referatul de aprobare nr. 133.626 din 6 august 2003, întocmit de Direcţia generală 
de implementare şi reglementare,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi 
compoziţia mierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi ofi ciile judeţene pentru protecţia consumatorilor şi al municipiului Bucureşti, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al 
ministrului sănătăţii şi familiei nr. 122/298/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, 
conţinutul, originea, prez entarea, compoziţia, calitatea şi etichetarea mierii, publicat în Monitorul 
Ofi cial al României, Par tea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.

Art. 31.[1] Produse le introduse pe piaţă sau etichetate înainte de 24 iunie 2015, în conformitate 
cu prezentul ordin care transpune Directiva 2001/110/CE a Consiliului privind mierea, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, pot fi  comercializate în continuare, până la epuizarea 
stocurilor.

Art. 32.[2] Prezentul ordin transpune Directiva 2014/63/UE a Parlament ului European şi a 
Con siliului din 15 mai 2014 d e modifi care a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea, 
publicată în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene nr. 164 din 3 iunie 2014.

[1] Art. 31 a fost introdus prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 1356/2014.
[2] Art. 32 a fost introdus prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 1356/2014.



389 • O. nr. 522/798/317/2003

Art. 4. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

Anexă

Norma privind denumirea, descrierea, defi nirea, caracteristicile şi compoziţia mierii

Art. 1. (1) Prezentele norme se aplică produselor definite în anexa nr. I la prezentele norme.
(2) Caracteristicile şi compoziţia produselor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa 

nr. II la prezentele norme.

Art. 2. Normele generale privind etichetarea alimentelor se aplică în cazul produselor 
defi nite în anexa nr. I, în următoarele condiţii:

1. Termenul „miere” se aplică numai produsului definit în anexa nr. I pct. 1 şi este utilizat, 
în cazul comercializării, pentru a desemna produsul respectiv.

2. Denumirile produselo r incluse în anexa nr. I pct. 2 şi 3 se aplică numai produselor definite 
în anexa nr. I şi se utilizează, în cazul comercializării, pentru a desemna produsele respective.

Aceste denumiri pot fi înlocuite cu denumirea simplă „miere”, cu excepţia mierii filtrate, a 
mierii în faguri, a mierii cu bucăţi de fagure sau a bucăţilor de fagure în miere şi a mierii destinate 
in dustriei:

a) în cazul mierii destinate industriei, cuvintele „pentru gătit” apar pe etichetă în imediata 
apropiere a denumirii produsului ;

b) cu excepţia mierii  filtrate sau a mierii destinate  industriei, pe lângă denumire a produselor 
se mai pot adăuga informaţii cu privire la:

– originea florală sau vegetală, dacă produsul provine inte gral sau în principal din sursa 
indicată şi pre zintă caracteristicile organoleptice, fizico-ch imice şi microscopice ale sursei;

– originea regională, teritorială sau topografică, dacă produsul provine integral din sursa 
indicată;

– criterii calitative specifice.
3. În cazul în care s-a utilizat mierea destinată industriei ca ingredient al unui produs 

alimentar mixt, termenul „miere” poate fi utilizat în denumirea produsului alimentar mixt în locul 
termenului „miere destinată industriei”, însă în lista ingred ientelor se va utiliza termenul definit 
în anexa nr. I pct. 3.

4.[1] Ţara sau ţările de origine unde s-a recoltat mierea sunt indicate pe etichetă.
Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul în care mierea provine din mai multe state 

membre sau ţări terţe, menţiunea obligatorie a ţărilor de origine se poate înlocui cu una din 
următoarele menţiuni, după caz:

– „amestec de miere provenită din UE”;
– „amestec de  miere provenită din afara UE”;
– „amestec de miere provenită din UE şi din afara UE”.

Art. 3. În cazul mierii fi ltrate şi al mierii destinate industriei, recipientele pentru mierea în 
vrac, ambalajele şi documentele de comercializare precizează în mod clar denumirea integrală 
a produsului, conform anexei nr. I pct. 2.2 lit. f) şi pct. 3.

Art. 4. Toate informaţiile prezentate prin etichetare trebuie să fi e clare, lizibile şi să nu 
permită ştergerea.

Art. 5. Metodele de analiză pentru verifi carea compoziţiei şi caracteristicilor mierii sunt 
conforme cu cele din CODEX STAN 12-1981 Rev. 1 (1987) pentru miere şi/sau cu cele din 
STAS 784/3-89 „Miere de albine. Metode de analiză”.

[1] Pct. 4 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 1356/2014.

Art. 4
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Anexa nr. I

Denumirea, descrierea şi defi niţiile produselor

1. Mierea este substanţa naturală dulce produsă de albinele Apis mellifera din nectarul 
plantelor sau din secreţiile secţiunilor vii ale plantelor ori din excreţiile, pe secţiunile vii ale 
plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin sucţiune din plante şi pe care albinele le colectează, 
le transformă, combinându-le cu substanţe pro prii specifice, le adună, le deshidratează, le 
depozitează şi le lasă în faguri pentru a se matura.

2. Principalele tipuri de miere sunt următoarele:
2.1. în funcţie de origine:
a) miere din inflorescenţă sau miere din nectar – mierea obţinută din nectarul plantelor;
b) miere din secreţie zaharoasă – mierea obţinută în special din excreţiile insectelor care 

se hrănesc prin sucţiune din plante (Hemiptera) pe secţiunile vii ale plantelor sau din secreţiile 
secţiunilor vii ale plantelor;

2.2. în funcţie de modul de producere şi/sau de pre zentare:
a) miere în fagure – mierea depozitată de albine în celulele fagurilor fără larve (puieţ i), 

nou-construiţi, sau pe pereţii subţiri ai structurii fagurelui, obţinută numai din ceară de albine 
şi vândută în faguri întregi căpăciţi sau în secţiuni de astfel de faguri;

b) miere cu bucăţi de fagure sau bucăţi de fagure în miere – mierea care conţine una sau 
mai multe bucăţi de fagure;

c)  miere scursă – mierea obţinută prin drenarea fagurilor fără larve (puieţi) deschişi 
(decăpăciţi);

d) miere extrasă – mierea obţinută prin centrifugarea fagurilor fără larve (puieţi) deschişi 
(decăpăciţi);

e) miere presată – mierea obţinută prin presarea fagurilor fără larve (puieţi), cu sau fă ră 
încălzire moderată la o temperatură de maximum 450C;

f) miere filtrată – mierea obţinută prin îndepărtarea materiilor străi ne organice şi anorganice, 
ceea ce duce la îndepărtarea, în mod semnificativ, a polenului.

3. Mierea destinată ind ustriei – mierea:
a) care este adecvată pentru utilizare industrială sau ca ingredient în alte alimente care 

sunt ulteri or procesate; şi 
b) care poate:
– să prezinte un gust ori miros străin; sau
– să fi început să fermenteze ori să fi fermentat; sau
– să fi fost supraîncălzită.

An exa nr. II 

Caracteristicile şi compoziţia mierii

1. Mierea conţine diferite tipuri de zaharuri, în special fructoză şi glucoză, şi alte substanţe, 
precum acizi organici, enzime şi particule solide provenite din timpul colectării mierii.

– Culoarea mierii variază de la tipul de miere aproape incolor până la cel maro închis.
– Consistenţa poate să fie fluidă, vâscoasă sau parţial ori integral cristalizată.
– Gustul şi aroma variază în funcţie de planta de origine.
2. În cazul în care se introduce pe piaţă ca miere sau când se utilizează în orice produs 

destinat consumului uman, se interzice adăugarea în miere a oricărui ingredient alimentar, 
inclusiv a aditivilor alimentari, sau orice alt adaos cu excepţia mierii.

Mierea nu trebuie să conţină, pe cât posibil, materii organice sau anorganice străine 
compoziţiei sale. Cu excepţia pct. 3 din anexa nr. I la norme, mierea nu trebuie să prezinte 

Anexele nr. I-II
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gusturi sau arome străine, nu trebuie să fie în proces de fermentare, să prezinte aciditate 
modificată artificial ori să fi fost supusă unui procedeu de încălzire, astfel încât enzimele naturale 
să fi fost fie distruse, fie inactivate în mod semnificativ.

21.[1] Polenul, fiind un element constitutiv natural specific al mierii, nu este considerat 
ingredient, în sensul art. 2  alin. (2) lit. (f) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire 
la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 
ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, 
a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/
CE a  Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale 
Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, al produselor definite în anexa I 
la Directiva 2001/110/CE a Consiliului privind mierea.

3.[2] Fără a aduce prejudicii prevederilor pct. 2 subpct. 2.2 lit. f) din anexa nr. I la norme, nu 
se poate îndepărta nici polenul şi nici orice alt element constitutiv specific al mierii, cu excepţia 
cazului în care acest lucru nu poate fi evitat în momentul îndepărtării materiilor străine organice 
sau anorganice.

4. În cazul în care se introduce pe piaţă ca miere sau când se utilizează în orice produs 
destinat consumului uman, mierea trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici privind 
compoziţia:

 4.1. Conţinutul în zaharuri
4.1.1. Conţinutul de fructoză şi glucoză (suma celor două)
– mierea din infl orescenţă minimum 60g/100g
– mierea din secreţie zaharoasă, amestecuri de miere din secreţie zaharoasă 
şi miere din infl orescenţă minimum 45g/100g

4.1.2. Conţinutul de zaharoză
– în general maximum 5g/100g
– salcâm fals (Robinia pseudoacacia), lucernă (Medicago sativa), Menzies 
Banksia (Banksia menziesii), French honeysuckle (Hedysarum), eucalipt 
(Eucalyptus camadulensis), leatherwood (Eucryphia lucida, Eucryphia 
milliganii), Citrus sp.

maximum 10g/100g

– lavandă (Lavandula sp.), limba-mielului (Borago offi cinalis) maximum 15g/100g
4.2. Umiditate
– în general maximum 20%
– iarbă-neagră (Calluna) şi mierea destinată industriei alimentare în general maximum 23%
– mierea destinată industriei, obţinută din iarbă-neagră (Calluna) maximum 25%
4.3. Conţinutul de substanţe insolubile în apă
– în general maximum 0,1g/100g
– miere presată maximum 0,5g/100g
4.4. Conductivitate electrică
– mierea care nu este enumerată mai jos şi amestecuri ale acestor tipuri de 
miere maximum 0,8 mS/cm

– mierea din secreţie zaharoasă şi mierea de castane, precum şi amestecuri 
ale acestora, cu excepţia celor enumerate mai jos maximum 0,8 mS/cm

– excepţii: căpşun (Arbustus unedo), beli heather (Erica), eucalipt, tei (Tilia 
sp.), iarbă-neagră (Calluna vulgaris), manuka sau jelly bush (Leptospermum), 
arborele de ceai (Melaleuca sp.)

 

4.5. Aciditate liberă

– în general
maximum 50 
miliechivalenţi acid la 
1.000 grame

[1] Pct. 21 de la anexa nr. 2 a fost introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 1356/2014.
[2] Pct. 3 de la anexa nr. 2 a fost introdus prin art. I pct. 4 din Ordinul nr. 1356/2014.

Anexa nr. II
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– mierea destinată industriei
maximum 80 
miliechivalenţi acid la 
1.000 grame

4.6. Activitate diastazică şi conţinut de hidroximetilfurfural (HMF) determinat 
după procesare şi amestecare
a) Activitate diastazică (scara Schade)
– în general, cu excepţia mierii destinate industriei minimum 8
– tipuri de miere cu conţinut scăzut de enzime naturale (de exemplu mierea de 
citrice) şi cu un conţinut de HMF de maximum 15 mg/kg minimum 3

b) Conţinut de HMF

– în general, cu excepţia mierii destinate industriei

maximum 40 mg/kg 
[sub rezerva 
prevederilor lit. a) a 
doua liniuţă]

– tipuri de miere cu origine declarată din regiuni cu climă tropicală şi 
amestecuri de astfel de tipuri de miere maximum 80 mg/kg

Anexa nr. II



19. Ordinul nr. 269/453/81/2003 
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, 

conţinutul, originea, etichetarea 
şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

publicat în
M. Of. nr. 419 din 16 iunie 2003

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii 
Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 125.458 din 31 martie 2003 întocmit de Direcţia generală 
de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea 
unor zaharuri destinate consumului uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, ofi ciile judeţene pentru protecţia consumatorilor 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al 
ministrului sănătăţii şi familiei nr. 124/297/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, 
conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, publicat 
în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.

Art. 4. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 18 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Norme cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea 
şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentele norme se referă şi se aplică următoarelor produse:
1. zahăr semialb;
2. zahăr sau zahăr alb;
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3. zahăr extra alb;
4. soluţie de zahăr;
5. soluţie de zahăr invertit;
6. sirop de zahăr invertit;
7. sir op de glucoză;
8. s irop de glucoză concentrat ;
9. dextroză sau dex troză monohidratată;
10 . dextroză sau dextroză anhidră; 
11. fructoză.

Art. 2. Produs ele enumerate la art. 1 se comercializează numai dacă  respectă defi niţiile şi 
regulile stabilite î n prezentele norme.

Capitolul II. Natur a, conţinutul 
şi originea unor zaharuri

Art. 3. În sensul prezentelor norme, produsele enumerate la art. 1 trebuie să corespundă 
următoarelor definiţii şi caracteristici:

1. Zahăr semialb – zaharoză purificată şi cristalizată, de calitate corespunzătoare şi care 
se comercializează, având următoarele caracteristici:

 a) polarizaţie minimum 99,5° Z;
b) conţinut de zahăr invertit maximum 0,1% din masă;
c) umiditate maximum 0,1% din masă;

2. Zahăr sau zahăr alb – zaharoză purificată şi cristalizată, de calitate corespunzătoare şi 
care se comercializează, având următoarele caracteristici:

 a) polarizaţie minimum 99,7° Z;
b) conţinut de zahăr invertit maximum 0,04% din masă;
c) umiditate maximum 0,06% din masă;

d) tipul de culoare
maximum 9 puncte determinate conform lit. a) din anexa care 
face parte integrantă din prezentele norme.

3. Zahăr extra alb – produsul care are caracteristicile prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), la 
care numărul total de puncte determinate în conformitate cu prevederile anexei nu depăşeşte 
totalul de 8 şi este de maximum:

a) 4 pentru tipul culorii;
b) 6 pentru conţinutul de cenuşă;
c) 3 pentru culoarea în soluţie.

4. Soluţie de zahăr – soluţia apoasă de zaharoză cu următoarele caracteristici:

a) substanţă uscată minimum 62% din masă;
b) conţinutul de zahăr invertit
(raportul dintre fructoză şi 
dextroză: 1,0±0,2)

maximum 3% din masa substanţei uscate;

c) cenuşă conductometrică
maximum 0,1 din masa substanţei uscate, determinată 
în conformitate cu lit. b) din anexă;

d) culoare în soluţie maximum 45 de unităţi ICUMSA.

5. Soluţie de zahăr invertit – soluţia apoasă de zaharoză parţial invertită prin hidroliză, în 
care conţinutul de zahăr invertit nu predomină, având următoarele caracteristici:
 a) substanţă uscată minimum 62% din masă;

Art. 2-3
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b) conţinutul de zahăr invertit
(raportul dintre fructoză şi dextroză: 
1,0±0,2)

mai mult de 3%, dar maximum 50% 
din masa substanţei uscate;

c) cenuşă conductometrică maximum 0,4% din masa 
substanţei uscate, determinată în 
conformitate cu lit. b) din anexă.

6. Sirop de zahăr invertit – soluţia apoasă de zaharoză, posibil cristalizată, parţial invertită 
prin hidroliză, în care conţinutul de zahăr invertit (raportul dintre fructoză şi dextroză: 1,0±0,1) 
este mai mare de 50% din masa substanţei uscate, dar care are caracteristicile stabilite la 
pct. 5 lit. a) şi c).

7. Sirop de glucoză – soluţie apoasă purificată şi concentrată de zaharuri nutritive, obţinută 
din amidon şi/sau inulină, cu următoarele caracteristici:

 a) substanţă uscată minimum 70% din masă;

b) echivalent de dextroză
minimum 20% din masa substanţei uscate şi 
exprimată sub forma D-glucoză;

c) cenuşă sulfatată maximum 1% din masa substanţei uscate. 
8. Sirop de glucoză concentrat – siropul de glucoză parţial concentrat, cu un conţinut de 

substanţă uscată de cel puţin 93% din masă, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 7 lit. b) 
şi c).

9. Dextroză sau dextroză monohidratată – D-glucoză purificată şi cristalizată, care conţine 
o moleculă de apă de cristalizare, cu următoarele caracteristici:

 a) dextroză (D-glucoză) minimum 99,5% din masa substanţei uscate;
b) substanţă uscată minimum 90% din masă;
c) cenuşă sulfatată maximum 0,25% din masa substanţei uscate. 

10. Dextroză sau dextroză anhidră – D-glucoză purificată şi cristalizată, care nu conţine 
apă de cristalizare, cu un conţinut de substanţă uscată de 98% din masă, celelalte caracteristici 
fiind stabilite la pct. 9 lit. a) şi c).

11. Fructoză – D-glucoză purificată, cristalizată, cu următoarele caracteristici:

 a) conţinut de fructoză minimum 98%;
b) conţinut de glucoză maximum 0,5%;
c) umiditate maximum 0,5% din masă;

d) cenuşă conductometrică
maximum 0,1% din masă, determinată conform lit. b) 
din anexă.

Art. 4.  (1) Denumirile enumerate la art. 3 se aplică numai produselor defi nite în aceasta şi 
trebuie utilizate în comerţ pentru desemnarea acestora.

(2) Descrierea menţionată la art. 3 pct. 2 poate fi utilizată, de asemenea, la descrierea 
produsului definit la art. 3 pct. 3.

(3) Termenul „alb” este folosit pentru:
a) soluţia de  zahăr în care culoarea nu depăşeşte 25 de unităţi ICUMSA determinate în 

conformitate cu metoda prevăzută la lit. c) din anexă;
b) soluţia de zahăr invert it şi sirop de zahăr invertit, pentru care conţinutul de cenuşă 

conductometrică nu depăşeşte 0,1% şi culoarea în soluţie nu depăşeşte 25 de unităţi ICUMSA 
determinate în conformitate cu metoda prevăzută la lit. c) din anexă.

(4) Prevederile alin. (1) nu afectează procedurile p rin care aceste denumiri se utilizează 
suplimentar pentru indicarea altor produse care nu pot fi confundate cu cele definite la 
art. 3.

Art. 4
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Capitolul III. Etichetare şi marcare

Art. 5. (1) Etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor definite la art. 3 se realizează 
cu respectarea reglementărilor în vigoare, cu următoarele menţiuni specifice:

a) masa netă, cu excepţia produselor care cântăresc mai puţin de  20 g;
b) indicarea conţinutului de substanţă uscată şi de zahăr invertit, î n cazul soluţiilor de zahăr, 

soluţiilor de zahăr invertit şi al siropurilor de zahăr invertit;
c) termenul restrictiv „cristalizat” este folosit pentru siropul de zahăr invertit c e încorporează 

cristale în soluţie;
d) descrierea prin care sunt definite produsele de la art. 3 pct. 7 şi 8 şi care conţin fruc toză 

în proporţie mai mare de 5% în substanţă uscată este urmată de ingredientele utilizate şi 
termenii restrictivi „sirop de glucoză-fructoză” sau „sirop de fructoză-glucoză” şi, respectiv, 
„sirop de glucoză-fructoză concentrat” sau „sirop de fructoză-glucoză concentrată”, pentru a 
indica care din elementele glucoză sau fructoză se găseşte în proporţie mai mare.

(2) Toate informaţiile prezentate prin etichetare trebuie să fie clare, lizibile şi să nu permită 
ştergerea.

(3) Prevederile alin. (1)  nu împiedică produsele definite la art. 3 să poarte, în plus faţă de 
descrierea obligatorie, alte descrieri, cu menţiu nea ca acestea din urmă să nu inducă în eroare 
consumatorii.

Art. 6. Prezentele norme nu se aplică:
a) produselor definite la art. 3, când acestea sunt sub formă de zahăr pudră, zahăr candel, 

zahăr căpăţână;
b) produselor destinate exportului în ţările din afara Comunităţii Europene.

Capitolul IV. Dispoziţii fi nale

Art. 7. Prezentele norme sunt compatibile cu reglementările comunitare în domeniu şi sunt 
armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 2001/111.

Anexă

Metoda de determinare a tipului de culoare, a conţinutului de cenuşă conductometrică 
şi a culorii în soluţia de zahăr alb şi de zahăr extra alb, defi nite la art. 3 pct. 2 şi 3

Un „punct” corespunde:
a) în cazul tipului de culoare, la 0,5 unităţi calculate prin metoda Institutului pentru Tehnologia 

Agricolă şi a Industriei Zahărului din Brunswick;
b) în cazul conţinutului de cenuşă, la 0,0018%, ca lculat prin metoda Comisiei Internaţionale 

pentru Metode Uniforme de Analiză a Zahărului (ICUMSA);
c) în cazul culorii în soluţie, la 7,5 unităţi calculate p rin metoda (ICUMSA).
Metodele de determinare a tipului de culoare, a conţinutului de cenuşă şi a culorii în soluţie 

sunt descrise în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii 
şi familiei nr. 576/ 1.033/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea condiţiilor de 
calitate ale zahărului din sfeclă de zahăr, cumpărat de organismul de intervenţie şi a Normelor 
cu privire la metodele de analiză pentru determinarea condiţiilor de calitate ale zahărului 
cumpărat de organismul de intervenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 
din 17 ianuarie 2003.

Art. 5-7



20. Legea nr. 312/2003 
privind producerea şi valorifi carea legumelor

republicată în
M. Of. nr. 548 din 10 august 2007

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta lege reglementează politica agricolă în domeniul legumiculturii, privind 
producerea şi valorificarea legumelor.

Art. 2. Dezvoltarea durabilă a legumiculturii în România are în vedere funcţiile economice, 
ecologice şi de sprijinire a activităţilor din zonele rurale.

Art. 3. Organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigură reglementarea 
şi implementarea strategiilor şi politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale.

Art. 4. Politica agricolă în domeniul producerii şi valorifi cării legumelor, pepenilor şi ciupercilor 
cultivate are în vedere următoarele obiective:

a) dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole de profil, prin ameliorarea sistemelor de 
producere şi profit ale producătorilor agricoli;

b) diversificarea producţiei din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru satisfacerea 
nevoilor consumatorilor;

c) întărirea organizatorică a  pieţei produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor 
între producători, procesatori şi comercianţi;

d) elaborarea strategiilor conso lidate şi a politicilor structurale, în colaborare cu organizaţiile 
profesionale şi interprofesionale şi cu autorităţile  administraţiei publice locale şi centrale;

e) construcţii instituţionale pentru aplicarea mecanismelor de reglementare a pieţei;
f) antrenarea cercetării ş i a învăţământului în sprijinirea fermierilor legumicultori.

Art. 5. (1) În sensul prezentei legi, producţia de legume se realizează în următoarele sisteme 
de cultură:

a) legume de câmp;
b) legume în spaţi i protejate: solarii, sere reci şi sere încălzite;
c) cultura pepenilor;
d) cultura ciupe rcilor;
e) producerea răsadurilor;
f) producerea seminţelor de legume.
(2) După direcţiile de valorificare, producţia de legume are următoarele destinaţii:
a) consum în stare proaspătă;
b) prelucrare industria lă.
(3) Clasificarea  legumelor se face potrivit următoarelor criterii:
a) botanice:
b) durata  vieţii plantelor;
c) p articularităţile părţilo r comestibile;
d) cerinţele  faţă de factorii de mediu şi tehnologiile aplicate;
e) capacitatea de menţinere a calităţii legumelor proaspete.
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Capitolul II.  Producerea legumelor

Art. 6. (1)  În România, cadrul ecologic oferă condiţii climatice naturale favorabile pentru 
sistemele de cu ltură a legum elor prevăzute la art. 5 alin . (1), pe baza cărora se s tabilesc zonele 
favor abile de cultivare a legumelor prin operaţiunea de zonare.

(2) Zonarea  speciilor legumicole reprezintă aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, 
edafici, economici, sociali şi de protecţie a mediului, care să orienteze delimitarea teritorială şi 
amplasarea speciilor, soiurilor şi hibrizilor în zonele de cultivare cele mai favorabile.

(3) Zonele favorabile pentru cultura legumelor sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege.

Art. 7. (1) Terenul cultivat cu legume se încadrează la categoria de folosinţă „teren arabil”.
(2) Fac parte din categoria de folosinţă „teren arabil” şi suprafeţele ocupate cu solarii-tunel, 

solarii cu acoperiş în pantă, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice.

Art. 8. (1) Producătorii agricoli pot înfi inţa culturi legumicole cu soiurile şi hibrizii prevăzuţi 
în Catalogul ofi cial al soiurilor de  plante de cultură al României, aprobat anual de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi cu soiurile şi hibrizii speciilor legumicole, înscrişi în 
cataloagele ţărilor membre ale Uniunii Europene.

(2) Categoriile biologice de seminţe şi material săditor folosite în cu ltura legumelor sunt 
următoarele:

a) sămânţa de prebază;
b) sămânţa de bază;
c) sămânţa certificată;
d) sămânţa hibridă;
e) răsaduri provenite din seminţele prevăzute la lit. a)-d).
(3) Producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului de plantare 

se realizează de operatori economici, persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii.
(4) Autorizarea producerii de răsaduri se va asigura, în principal, prin control la locul de 

cul tivare, luându-se în consid erare toate elementele t ehnologice ale culturii.

Ca pitolul III. Siguranţa a limentară şi calitatea 
legumelor, pepenilor şi ciupercilor culti vate

Art. 9. (1) Legumele, pepenii şi ciupercile cultivate, destinate comercializării în vederea 
consumului uman în stare proaspătă, se clasifică în conformitate cu standardele de comercializare, 
care au caracter obligatoriu în toate etapele comercializării pe filiera de produs.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) produsele care:
a) sunt expediate de către producători la centrele de sortare, calibrare, ambalare din zona 

de producţie;
b) sunt vândute de producători în zon a de producţie, în pieţele tradiţionale, în pieţele 

organizate în anumite zile, în acest scop.
(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale notifică Comisia Europeană cu privire la 

exceptările prevăzute la alin. (2).
(4) Legumele, pepenii şi ciupercile cultivate, comercializate în stare proaspătă, desti-

nate consumului uman, se supun co ntrolului de conformitate cu standardele de comercia-
lizare.

(5) Contro lul de conformitate se efectuează de că tre Inspecţia de Stat pentru Contro-
lul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, potrivit atribuţiilor stabi-
lite.

Art. 6-9
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Art. 10.  (1) Legumele proaspete, pepenii şi ciupercile destinate consumului uman se 
comercializează în spaţii special amenajate, însoţite de fac turi pe care se înscriu de către 
emitent calitatea şi conformitatea cu standardele de comercializare.

(2) Facturile pot fi emise de către  come rciant sau de producător, în cazul în care  acesta 
face livrarea directă către beneficiar.

Art. 11. Micii producători, persoane fi zice, care comercializează în condiţiile legii legume 
în pieţele stradale sau tradiţionale se exceptează de la pr evederile art. 10 alin. (2), având 
obligaţia dovedirii calităţii de producător şi a prezentării produselor în condiţii de calitate şi 
igienă.

Art. 12. (1) Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate în 
stare proasp ătă sau procesată, destinate consumului uman, care conţin reziduuri de pesticide 
şi metale grele, azotaţi, azotiţi sau alte produse, care depăşesc nivelurile maxime admise 
stabilite de legislaţia în vigoare.

(2) Legumele, pepenii şi ciupercile cultivate, în stare proaspătă sau procesată, care au 
caracteristicile prevăzute la alin. (1), determinate de laboratoare acreditate, se retrag de pe 
piaţă, se confiscă şi se distrug.

(3) Analizele privind conţinutul d e reziduuri de pesticide, metale grele, azotaţi, azotiţi sau 
alte produse se fac de laboratoarele acreditate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la 
cererea producătorilor şi/sau a comercianţilor.

(4) Comercianţii pot solicita de la producător buletine de analiză eliberate de laboratoare 
acreditate, pentru prod usele proaspete pe care le pun în vânzare pentru consumul uman.

Art. 13. (1) Producătorii agricoli care cultivă legume, pepeni şi ciuperci au obligaţia de a 
practica metode de cultivare sănătoase, astfel încât să asigure siguranţa  alimentară a 
consumatorilor, să respecte normele de mediu, în scopul de a proteja apa şi solul şi de a ţine 
evidenţa tratamentelor fi tosanitare şi a produselor chimice utilizate în procesul de producţie.

(2) Controlul privind respectarea tehnolog iilor de producţie pentru legume, pepeni şi ciuperci 
de cultură se exercită de personalul de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul 
Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, ale cărei organizare şi funcţionare 
se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 14. (1) Prelucrarea industrială a legumelor şi a ciupercilor cultivate în scop comercial 
se face în unităţi de producţie, conform reglementărilor în vigoare.

(2) În sensul prezentei legi, unităţi de producţie sunt unităţile care prelucrează, depozitează, 
condiţionează şi transportă legumele, ciupercile cultivate şi produsele rezultate prin prelucrarea 
industrială a acestora, destinate consumului uman.

Capitolul IV. Sancţiuni

Art. 15. Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contravenţională, 
după caz.

Art. 16. Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 şi art. 13, cu amendă 

de la 1.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) refuzul producătorilor agricoli, precum şi al comercianţilor de a se supune controlului 

exercitat de organele abilitate ale statului, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Art. 17. Sancţiunile prevăzute la art. 16 se aplică atât persoanelor fi zice, cât şi persoanelor 
juridice.

Art. 10-17
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Art. 18. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege se 
fac p rin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agri culturii 
şi Dezvoltării Rurale, potrivit atribuţiilor ce le revin prin lege.

Art. 19. Prevederile prezentei legi, referitoare la c ontravenţii, se completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul  juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Capitolul V. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.

Anexă

I. Zo narea speciilor legumicole
Definirea zonării
Prin zonarea speciilor legumicole se înţelege repartizarea teritorială a culturilor de legume 

pe baza interdependenţei unor factori care favorizează sau limitează posibilităţile de valorificare 
a potenţialului biologic, imprim ând legumiculturii un caracter zonal.

În România sunt delimitate 3 zone de producere a legumelor:
1. Zona I este cea mai mare – circa 50% din suprafaţa totală ocupată cu legume – şi asigură 

cele mai bune condiţii privind cerinţele speciilor, soiurilor şi hibrizilor de legume faţă de factorii 
naturali şi cuprinde două subzone:

 a) subzona I, cu un climat de stepă, caracterizată prin: 400-500 mm precipitaţii anuale, 
temperatura medie anuală de 10-11°C, cu soluri în cea mai mare parte de  tip cernoziom şi 
so luri aluvionare cu fertilitate ridicată sau sol brun-deschis de stepă. Această subzonă acoperă 
partea de sud-est a ţării – Câmpia Băileştiului, Boianului, Burnaşului şi Bărăganului, Lunca 
Dunării şi Dobrogea şi cuprinde judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, partea 
de sud a judeţului Buzău, judeţele Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa şi partea de sud a judeţului 
Mehedinţi. Subzona I asigură condiţii climatice cu posibilităţi de irigare pentru toate speciile 
legumicole şi îndeosebi pentru cele pretenţioase la căldură: ardei, vinete, tomate, castraveţi, 
pepeni, fa sole de grădină, bame şi altele;

b) subzona a II-a, caracterizată prin precipitaţii medii anuale cuprinse între 550 şi 650 mm, 
temperaturi medii anuale de 10,5-11°C, umiditate relativă de 65-75% şi soluri de tip cernoziom, 
brun de pădure, de luncă, lăcovişti şi nisipuri solificate. Ocupă Câmpia de Vest a Banatului şi 
Crişanei, incluzând judeţele Timiş, Arad şi Bihor. În această subzonă se poate cultiva majoritatea 
speciilor legumicole.

2. Zona a II-a cuprinde dealurile subcarpatice joase din nordul Olteniei – partea de nord a 
judeţului Mehedinţi, judeţele Gorj şi Vâlcea, Muntenia – judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova 
şi nordul judeţului Buzău, Câmpia Moldovei cu spaţiul cuprins între Siret şi Prut şi luncile aflate 
la confluenţa cu unii afluenţi ai Siretului – judeţele Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamţ, Iaşi, Botoşani 
şi Suceava, Lunca Mureşului, Arieşu lui, Someşului, cursul inferior al Târnavelor, Valea Crişurilor, 
judeţele Caraş-Severin, Satu Mare şi parţial Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Alba, Mureş şi 
Hunedoara. Din punct de vedere climatic se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 
9-10°C, precipitaţii medii anuale de 450-550 mm, umiditate relativă de 65-80%. Solurile 
predominante sunt cele brune.

Zona a II-a ocupă circa 30% din suprafaţa totală cultivată de legume, principalele culturi 
fiind cele din grupa verzei, rădăcinoasele, bulboasele, mazărea de grădină şi tomatele.

Art. 18-19
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3. Zona a III-a ocupă circa 20% din suprafaţa de legume a României şi se caracterizează 
prin temperaturi medii anuale de 8-8,7°C, precipitaţii medii anuale de 600-650 mm şi o umiditate 
relativă medie a aerului cuprinsă între 57% şi 65%.

Zona a III-a acoperă regiuni de dealuri din Transilvania – o parte a judeţelor Alba, Cluj, 
Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Hunedoara şi judeţele Braşov, Maramureş, Sibiu şi 
Covasna. Principalele tipuri de sol sunt cele brune de pădure slab sau mediu podzolite şi 
aluvionare. În această zonă se cultivă în special legumele rădăcinoase, vărzoase şi bulboase, 
iar în anumite microzone se cultivă şi castraveţi, fasole de grădină şi mazăre de grădină, legume 
din grupa verzei.

II. Microzonarea  este un subsistem al zonării care conturează arealul unor culturi legumicole 
la scară redusă. Microzonarea este impusă de amplitudinea variaţiei factorilor pedoclimatici şi 
social-economici specifici unei zone.

În cadrul oricărei zone există suprafeţe de teren care sunt avantajoase pentru cultura 
legumelor dintr-o anumită categorie ca urmare a expoziţiei sau protejării naturale.

La stabilirea microzonelor se ţine cont, pe lângă condiţiile de  mediu, şi de elementele 
social-economice, deoarece acestea se manifestă pregnant atât prin gradul de specializare a 
forţei de muncă, cât şi prin puterea economică a fiecărei proprietăţi agricole. Lucrările de zonare 
stau la baza concentrării, profilării şi specializării producţiei de legume.

Notă:
1. Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 112/2007 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp, care 
nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 312/2003 şi care se aplică în continuare ca 
dispoziţii proprii ale Legii nr. 112/2007:

„Art. II. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre 
a Guvernului, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. III. (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I.

(2) Pe data i ntrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 49/2003 privind producerea 
şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 819 din 19 noiembrie 2003.”

Anexă



21. H.G. nr. 1614/2003 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 312/2003 privind producerea şi valorifi carea legumelor de câmp

publicată în
M. Of. nr. 58 din 23 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Legea nr. 312/2003 
privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind 
producerea şi valorificarea legumelor de câmp, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Anexă

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind 
producerea şi valorifi carea legumelor de câmp

Capitolul I. Criteriile de clasifi care a legumelor de câmp

Art. 1. (1) Clasificarea speciilor legumicole are la bază:
a) criterii botanice;
b) durata vieţii plantelor;
c) particularităţile părţii comestibile;
d) cerinţele faţă de factorii de mediu şi tehnologiile aplicate;
e) capacitatea de menţinere a calităţii legumelor.
(2) Clasificarea botanică se bazează pe caracterele şi pe însuşirile speciilor legumicole şi 

zona lor de origine. În funcţie de aceste criterii, speciile de legume sunt grupate în genuri, 
familii, ordine şi altele asemenea, caracterizate prin caractere şi însuşiri asemănătoare.

(3) Clasificarea după durata vieţii plantelor se realizează după intervalul de timp de la 
semănatul plantelor până la obţinerea de noi seminţe. În funcţie de acest criteriu speciile 
legumicole se grupează în:

a) anuale;
b) bienale;
c) multianuale sau perene.
(4) Clasificarea în funcţie de partea comestibilă a plantelor grupează plantele legumicole 

în: legume rădăcinoase, legume frunzoase, legume de la care se consumă peţiolul frunzelor, 
legume pentru tulpini îngroşate, legume pentru fructe, legume bulboase, legume de la care se 
consumă mugurii, legume de la care se consumă inflorescenţele, legume de la care se consumă 
lăstarii etiolaţi şi altele asemenea.

(5) Clasificarea legumelor în funcţie de cerinţele plantelor faţă de factorii de mediu şi 
tehnologia aplicată cuprinde: legume rădăcinoase, legume bulboase, legume verdeţuri sau 
legume frunzoase, legume din grupa verzei, legume solano-fructoase, legume păstăioase, 
legume bostănoase, plante aromatice şi condimentare, legume perene. Speciile de legume 
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cuprinse în aceste grupe au cerinţe asemănătoare faţă de factorii de vegetaţie, iar tehnologia 
lor de cultură este relativ asemănătoare.

(6) Clasificarea speciilor de legume în funcţie de capacitatea de menţinere a însuşirilor de 
calitate a recoltei este dată de gradul de perisabilitate a părţii comestibile. În funcţie de acest 
criteriu distingem:

a) legume excesiv de perisabile;
b) legume foarte perisabile;
c) legume perisabile;
d) legume puţin perisabile.

Capitolul II. Zonarea speciilor legumicole

Art. 2. (1) Prin zonarea speciilor legumicole se înţelege repartizarea teritorială a culturilor 
de legume pe baza interdependenţei unor factori care favorizează sau limitează posibilităţile 
de valorificare a potenţialului biologic, imprimând legumiculturii un pronunţat caracter zonal.

(2) În România sunt delimitate 3 zone de producere a legumelor.
a) Zona I este cea mai mare – circa 50% din suprafaţa totală ocupată cu legume – şi asigură 

cele mai bune corelaţii dintre cerinţele speciilor – soiuri şi hibrizi de legume cu factorii naturali 
şi cuprinde două subzone:

– subzona I, cu un climat de stepă, cu 400–500 mm precipitaţii anuale, cu temperatura 
medie anuală de 10–11 °C, cu soiuri în cea mai mare parte de tip cernoziom şi soluri aluvionare 
cu fertilitate ridicată sau soluri brun deschise de stepă. Această subzonă acoperă partea de 
sud-est a ţării – Câmpia Băileştiului, Boianului, Burnaşului şi Bărăganului, Lunca Dunării şi 
Dobrogea şi cuprinde judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, partea de sud 
a judeţului Buzău, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa şi partea de sud a judeţului Mehedinţi. Subzona 
I asigură condiţii climatice şi de irigare pentru toate speciile legumicole şi îndeosebi pentru cele 
pretenţioase la căldură: ardei, pătlăgele vinete, tomate, castraveţi, pepeni, fasole şi altele 
asemenea;

– subzona a II-a, caracterizată prin precipitaţii medii anuale cuprinse între 550 şi 650 mm, 
temperaturi medii anuale de 10,5–11°C, umiditate relativă de 65–75% şi soluri de tip cernoziom, 
brune de pădure, de luncă, lăcovişti şi nisipuri solificate. Ocupă Câmpia de Vest a Banatului 
şi Crişanei, incluzând judeţele Timiş, Arad şi Bihor. În această subzona se pot cultiva majoritatea 
speciilor legumicole.

b) Zona a II-a cuprinde dealurile subcarpatice joase din nordul Olteniei – partea de nord a 
judeţului Mehedinţi, judeţele Gorj şi Vâlcea, Muntenia – judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova 
şi nordul judeţului Buzău, Câmpia Moldovei cu spaţiul cuprins între Şiret şi Prut şi luncile aflate 
la confluenţa cu unii afluenţi ai Şiretului – judeţele Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamţ, Iaşi, Botoşani 
şi Suceava, lunca Mureşului, Arieşului, Someşului, cursul inferior al Târnavelor, valea Crişurilor, 
judeţele Caraş-Severin, Satu Mare şi parţial Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Alba, Mureş şi 
Hunedoara. Din punct de vedere climatic se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 
9–10°C, precipitaţii medii anuale de 450–550 mm, umiditatea relativă de 65–80%. Solurile 
predominante sunt cele brune. Zona a II-a ocupă circa 30% din suprafaţa totală cultivată de 
legume, principalele culturi fiind cele din grupa verzei, rădăcinoasele, bulboasele şi tomatele.

c) Zona a III-a ocupă circa 20% din suprafaţa de legume a României şi se caracterizează 
prin temperaturi medii anuale de 8–8,7°C, precipitaţii medii anuale de 600–650 mm şi o umiditate 
relativă medie a aerului cuprinsă între 57% şi 65%. Zona a III-a acoperă regiuni de dealuri din 
Transilvania – o parte a judeţelor Alba, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Hunedoara şi 
judeţele Braşov, Maramureş, Sibiu şi Covasna. Principalele tipuri de sol sunt cele brune de 
pădure slab sau mediu podzolite şi aluvionare. În această zonă se cultivă în special legumele 
rădăcinoase, vărzoase şi bulboase, iar în anumite microzone se cultivă şi castraveţi, fasole de 
grădină şi mazăre de grădină.

Art. 2
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(3) Microzonarea este un subsistem al zonării care conturează arealul unor culturi legumicole 
la scară redusă. Microzonarea este impusă de amplitudinea variaţiei factorilor pedoclimatici şi 
social-economici specifici unei zone.

În cadrul oricărei zone există suprafeţe de teren care sunt avantajoase pentru cultura 
legumelor dintr-o anumită categorie ca urmare a expoziţiei sau protejării naturale.

La stabilirea microzonelor se ţine cont, pe lângă condiţiile de mediu, şi de elementele 
social-economice, deoarece acestea se manifestă pregnant atât prin gradul de specializare a 
forţei de muncă, cât şi prin puterea economică a fiecărei proprietăţi agricole.

Lucrările de zonare stau la baza concentrării, profilării şi specializării producţiei de legume.
(4) Delimitarea zonelor şi actualizarea lucrărilor de zonare şi microzonare a speciilor de 

legume se efectuează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului împreună cu 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi institutul de specialitate 
din domeniu, prin colective de specialişti stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, 
apelor şi mediului.

Capitolul III. Defi nirea 
şi caracteristicile produselor prelucrate

Art. 3. Organizarea comună a pieţelor de legume prelucrate se va realiza pentru următoarele 
produse:

a) legumele congelate, neprelucrate sau preparate prin fierbere ori la abur;
b) legumele provizoriu conservate cu ajutorul gazului de dioxid de sulf, în apă sărată, în 

apă sulfurată sau cu ajutorul altor soluţii de conservare, care nu pot fi destinate în această 
stare consumului imediat;

c) legumele uscate, întregi, tăiate în bucăţi sau felii, măcinate ori pudră, fără a fi în alt fel 
prelucrate, cu excepţia cartofilor deshidrataţi în mod artificial şi care nu sunt destinaţi consumului 
uman;

d) ardeii dulci uscaţi, nemăcinaţi şi nezdrobiţi;
e) legumele şi alte părţi de plante care urmează a fi conservate cu ajutorul oţetului sau 

acidului acetic;
f) tomatele preparate sau conservate altfel decât cu ajutorul oţetului ori acidului acetic;
g) ciupercile sau trufele preparate ori conservate altfel decât cu ajutorul oţetului sau acidului 

acetic;
h) alte legume preparate sau conservate altfel decât cu ajutorul oţetului sau acidului acetic, 

congelate;
i) alte legume preparate sau conservate altfel decât cu ajutorul oţetului sau acidului acetic, 

necongelate.

Art. 4. (1) Conservele de legume trebuie să aibă gustul şi mirosul plăcut, caracteristica 
legumelor predominante, fără gusturi şi mirosuri străine.

(2) Materiile prime şi materialele auxiliare folosite la fabricarea conservelor de legume 
trebuie să corespundă standardelor de produs şi reglementărilor sanitare în vigoare.

(3) Din punct de vedere microbiologic, conservele de legume trebuie să corespundă normelor 
sanitare în vigoare.

(4) Conţinutul în metale grele şi pesticide existente în produs trebuie să se încadreze în 
normele sanitare în vigoare.

Art. 5. Produsele destinate prelucrării industriale a legumelor trebuie să corespundă Normelor 
privind calitatea legumelor proaspete şi procesate în România şi standardelor de comercializare 
din Uniunea Europeană, care dobândesc caracter de obligativitate.
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Capitolul IV. Condiţiile de producere şi valorifi care 
a legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, 

în stare proaspătă sau industrializată 
şi normele de comercializare

Art. 6. Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti 
transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la cererea acestuia, următoarele 
informaţii despre legumele de câmp:

a) notificare privind intenţiile de cultivare, pe produs şi, dacă este cazul, pe varietate – soi;
b) notificare privind însămânţările şi răsadurile;
c) notificare privind suprafeţele totale cultivate, pe produs şi, dacă este posibil, pe varietate – soi;
d) notificare privind cantităţile anticipate şi datele probabile de recoltare, pe produs şi, dacă 

este posibil, pe varietate – soi;
e) notificări periodice privind cantităţile recoltate şi stocurile disponibile, pe varietate – soi;
f) informaţii despre capacităţile de depozitare;
g) informaţii privind alegerea seminţelor ce urmează a fi folosite conform destinaţiei 

preconizate – piaţa de produse proaspete sau prelucrate industrial;
h) informaţii privind comercializarea;
i) date specificate pentru începutul recoltării, amplasare şi comercializare;
j) calitatea minimă şi cerinţele privind dimensiunile;
k) prepararea, prezentarea, ambalarea şi marcarea în prima etapă de comercializare;
l) indicarea originii produselor;
m) informaţii privind protecţia mediului;
n) folosirea de îngrăşăminte artificiale şi naturale;
o) folosirea de produse fitofarmaceutice şi alte metode de protecţie a culturilor;
p) un conţinut rezidual maxim de produse fitofarmaceutice şi îngrăşăminte în legume;
r) reguli de îndepărtare a produselor secundare şi a materialelor uzate;
s) reguli de distrugere a produselor retrase de pe piaţă.

Art. 7. Organizarea comună a pieţei legumelor acoperă următoarele produse:
a) tomate proaspete sau refrigerate;
b) ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte aliacee proaspete sau refrigerate;
c) varză, conopidă, gulii şi alte legume comestibile din familia brassicaceae, proaspete sau 

refrigerate;
d) salată şi cicoare proaspete sau refrigerate;
e) morcovi, napi, sfeclă de salată, barba caprei, ţelină, ridichi şi alte rădăcinoase comestibile 

similare, proaspete sau refrigerate;
f) castraveţi şi cornişon, proaspeţi sau refrigeraţi;
g) leguminoase în păstăi sau boabe proaspete ori refrigerate;
h) alte legume, proaspete sau refrigerate;
i) pepeni galbeni, pepeni verzi, papaia proaspeţi.

Art. 8. Comercializarea legumelor la export şi a celor provenite din import se realizează în 
baza legislaţiei în vigoare şi a acordurilor internaţionale sau negocierilor comerciale multinaţionale.

Art. 9. (1) Produsele care nu corespund standardelor de calitate adoptate nu pot fi  expuse 
spre vânzare, livrate sau comercializate.

(2) În următoarele situaţii unele produse nu sunt supuse obligaţiei de conformitate cu 
standardele de calitate sau cu unele dintre dispoziţiile acestora:

a) produsele expuse sau oferite spre vânzare, livrate sau comercializate în orice alt mod 
de către cultivator în pieţele angro, în special în pieţele de producători situate în zona de 
producţie;
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b) produsele transportate din pieţele angro către unităţile de sortare, pregătire şi ambalare 
sau către ariile de depozitare situate în aceeaşi zonă de producţie;

c) produsele vândute sau livrate de cultivator către unităţile de sortare, pregătire, ambalare 
sau către ariile de depozitare ori transportate de la exploataţia sa către aceste unităţi;

d) produsele transportate de la ariile de depozitare către unităţile de sortare, pregătire, 
ambalare.

(3) Următoarele produse se exceptează de la respectarea standardelor de calitate:
a) produsele transportate la unităţile de prelucrare;
b) produsele de pe exploataţia producătorului destinate uzului personal;
c) produsele dintr-o regiune dată care sunt vândute prin comerţ cu amănuntul în regiunea 

respectivă, pentru consumul local tradiţional, în urma deciziei luate de Inspecţia de Stat pentru 
Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor – ISCTPVLF.

Art. 10. În cazul în care, în urma unei crize puternice de legume pe piaţă ca urmare a unor 
calamităţi, şi dacă produsele furnizate cu respectarea standardelor de calitate sunt insufi ciente 
pentru a satisface cererea consumatorilor, pot fi  adoptate, în condiţiile legii, măsuri de derogare 
de la standardele aplicabile pe o perioadă limitată, cu aprobarea autorităţii competente.

Art. 11. (1) Informaţiile solicitate prin standardele de calitate trebuie să fi e prezentate în 
mod lizibil, într-o poziţie vizibilă pe una dintre părţile ambalajului, fi e imprimate direct pe pachet, 
astfel încât să nu poată fi  şterse, ori pe o etichetă ce este parte integrantă din ambalaj şi bine 
ataşată acestuia.

(2) Pentru produsele de legume şi pepeni transportate în vrac şi încărcate direct în mijloacele 
de transport, informaţiile solicitate prin standardele de calitate sunt prezentate în documentele 
ce însoţesc marfa sau sunt expuse într-un loc vizibil în interiorul mijloacelor de transport.

Art. 12. (1) În stadiul de comerţ cu amănuntul, în cazul în care produsele sunt ambalate, 
informaţiile specifi ce necesare trebuie să fi e lizibile şi vizibile.

(2) Pentru produsele preambalate se indică greutatea netă, în plus faţă de informaţiile 
prevăzute de standardele comune de calitate. Pentru produsele vândute în mod normal la 
bucată, cerinţa de a indica greutatea netă nu se aplică dacă numărul articolelor poate fi observat 
clar şi uşor, putând fi numărate din exterior, sau în cazul în care acest lucru nu poate fi realizat, 
dacă numărul este indicat pe etichetă.

(3) Legumele, pepenii şi ciupercile comestibile pot fi prezentate spre vânzare şi neambalate, 
cu condiţia ca vânzătorul cu amănuntul să expună, pe lângă produsele de vânzare, un anunţ 
vizibil şi lizibil care să indice informaţiile caracteristice specificate în standardele de calitate cu 
privire la:

a) varietate – soi;
b) originea produsului;
c) clasa din care face parte.

Art. 13. Legumele, pepenii şi ciupercile comestibile care se supun standardelor de calitate 
sunt acceptate pentru importul din ţări din afara Uniunii Europene, dacă acestea respectă 
standardele de calitate sau cel puţin standardele echivalente ale acestora.

Art. 14. (1) Legumele, pepenii şi ciupercile comestibile care se supun standardelor de 
calitate sunt acceptate pentru export, dacă acestea respectă standardele de comercializare. Se 
pot face derogări de la standardele stabilite în condiţiile în care se respectă cerinţele pieţelor 
din ţara de destinaţie.

(2) Înainte de a părăsi punctul vamal al ţării, produsele pentru export sunt supuse unei 
verificări care să ateste respectarea standardelor de calitate.

Art. 10-14



22. Legea nr. 348/2003 
a pomiculturii

republicată în
M. Of. nr. 300 din 17 aprilie 2008

cu modificările şi completările aduse prin:
Legea nr. 325/2009 pentru modifi carea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 

(M. Of. nr. 721 din 26 octombrie 2009);
Legea nr. 131/2015 pentru modifi carea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 (M. Of. nr. 403 

din 9 iunie 2015).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta lege reglementează cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înfiinţarea şi 
exploatarea plantaţiilor pomicole, producerea şi valorificarea fructelor, pe baza fundamentării 
ştiinţifice şi extensiei progresului tehnic, în condiţiile organizării comune de piaţă în sectorul 
fructelor.

Art. 2. (1) Organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniu care 
elaborează strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Obiectivele strategice ale dezvoltării pomiculturii sunt:
a) concentrarea şi specializarea producţiei pomicole;
b) introducerea în cultură a speciilor şi soiurilor competitive pe plan european;
c) dezvoltarea centrelor şi bazinelor cu tradiţie în domeniu, care să asigure specializarea 

pe produse de calitate cu denumire de origine geografică.

Art. 3. (1) Organizarea comună de piaţă în sectorul fructelor conţine reguli privind:
a) patrimoniul pomicol şi potenţialul de producţie pomicolă;
b) siguranţa alimentară şi valorificarea fructelor şi produselor din fructe în condiţii de calitate;
c) organizaţiile profesionale, interprofesionale şi organismele pe filieră;
d) instrumentele şi mecanismele de reglementare a pieţei.
(2) Speciile de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni cultivate în România sunt prevăzute în 

anexa nr. 1.

Capitolul II. Patrimoniul pomicol

Art. 4.[1] (1) Patrimoniul pomicol  se compune din următoarele grupe: pomi, duzi şi arbuşti 
fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpşunării, pepiniere, inclusiv terenurile pentru 
asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, 
duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni.

(2) Păstrarea patrimoniului pomicol, menţinerea şi ridicarea valorii biologice şi a potenţialului 
productiv al plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni şi protejarea mediului înconjurător, 
a apei, solului şi păstrarea ecosistemului şi biodiversităţii revin cultivatorilor.

Art. 5. (1) Patrimoniul pomicol se clasifi că în următoarele categorii:
a) plantaţii tinere, până la intrarea pe rod;

[1] Alin. (1) al art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea 
nr. 131/2015.
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b) plantaţii pe rod, în plină producţie;
c) plantaţii pe rod, în declin;
d)[1] pepiniere pomicole şi de duzi;
e)  colecţii pomologice, culturi de c  oncurs şi loturi experimentale;
f) t erenuri în pregătire pentru înfiinţarea plantaţiilor.
(2) Sistemul de  cultură se defineşte prin densitate, sortimente, tehnologii, performanţe 

tehnice şi economice şi se clasifică în următoarele grupe:
a) sistem extensiv;
b) sistem intensiv;
c) sistem superintensiv;
d) pomi răzleţi.

Art. 6. (1) Plantaţiile de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se realizează cu precădere 
în zonele consacrate, pe terenuri cu condiţii ecologice favorabile fi ecărei specii, denumite areale 
pomicole.

(2) Arealele pomicole reprezintă zona geografică a culturii pomilor şi arbuştilor fructiferi, 
constituie o categorie distinctă a fondului funciar şi sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pomii şi arbuştii fructiferi situaţi în curţi, grădini, păşuni, fâneţe, aliniamente şi ale căror 
produse nu fac obiectul comercializării pe piaţă fac parte din categoria pomi răzleţi şi nu se 
evidenţiază în cadastrul pomicol.

(4) Evidenţa pomilor răzleţi se ţine separat, în scop statistic.

Art. 7. (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative organizează inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani.

(2) Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea 
plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
şi al ministrului internelor şi reformei administrative.

Art. 8. Tehnologiile de înfi inţare şi întreţinere a plantaţiilor pomicole, pe specii, se reactualizează 
şi se elaborează de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni 
şi se distribuie prin Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, denumită în continuare ANCA.

Capitolul III. Înfi inţarea, exploatarea 
şi defrişarea plantaţiilor pomicole

Art. 9. (1)[2] Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se face în zone 
consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea liberă a oricărui proprietar sau deţinăto r 
de teren, la recomandarea specialiştilor autorizaţi în acest scop, conform prevederilor legale.

(2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleţi în grădini şi curţi, precum şi în 
terenurile din extravilan se face respectându-se distanţele faţă de limita proprietăţii vecinilor, 
astfel:

a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;
b) la cel puţin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare.

Art. 10. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi institutul de cercetare-dezvoltare pentru 
pomicultură, prin ANCA, fac recomandări periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole 
performante, care asigură producţii de calitate, competitive, solicitate de piaţă, pentru a fi  
introduse în cultură.

[1] Lit. d) de la alin. (1) al art. 5 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 
din Legea nr. 131/2015.

[2] Alin. (1) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea 
nr. 131/2015.
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Art. 11.[1] Proprietarii şi deţinătorii legali de terenuri, care doresc să înfi inţeze plantaţii 
pomicole şi de dud, benefi ciază de ajutoare fi nanciare din partea statului, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Art. 12. Amenajarea unor terenuri în p  antă, slab fertile şi cu fenomene de eroziune a solului 
şi valorifi carea acestora prin culturi pomicole sunt considerate activităţi de interes naţional 
pentru protejarea mediului şi se bucură de sprijinul statului, asigurat prin Fondul de ameliorare 
a fondului funciar, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 13. (1) Plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 0,5 ha şi cele de arbuşti fructiferi 
de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se înfi inţează în baza autorizaţiei 
de plantare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, 
a municipiului Bucureşti.

(2) Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi 
cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare 
a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare 
pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.

(3) Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de plantare colecţiile de pomi şi arbuşti 
fructiferi, cu lturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale.

Art. 14. (1) Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparţinând 
persoanelor fi zice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de 
direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, 
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, şi are scop statistic[2].

(2) Condiţiile minime pentru autorizarea defrişării plantaţiilor pomicole sunt:
a) plantaţia prezintă goluri şi pomi uscaţi în proporţie de 60%;
b) plantaţia se află în declin şi prezintă infecţii provocate de micoze, bacterii, viruşi, a căror 

combatere nu se justifică economic;
c) au durata normală de funcţionare expirată;
d) în cazuril  e când se solicită defrişarea plantaţiilor de nuc şi de castan comestibil în masiv, 

 cererea de defrişare va fi însoţită de documente privind expertiza tehni că efectuată de un 
institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare 
pomicolă din zonă; criteriile care  stau la baza documentaţiei în vederea autorizării  tăierii 
exemplarelor de nuc şi castan comestibil, precum şi a defrişării lor când sunt în masiv se 
stabilesc conform prevederilor prezentei legi.

(3) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de defrişare se depune la direcţiile pentru agricultură 
şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte de executarea 
defrişării. 

(4) Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de defrişare colecţiile de pomi şi arbuşti 
fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale, care se aprobă de consiliile 
ştiinţifice ale unităţilor respective.

Art. 15. (1) Materialul lemnos rezultat din defrişarea plantaţiilor pomicole şi a nucilor este 
proprietatea fi ecărui deţinător legal al plantaţiei şi al pomilor răzleţi, care îl poate comercializa 
sau utiliza în mod liber.

(2) În cazul comercializării, materialul lemnos trebuie să fie însoţit de autorizaţia de defrişare 
eliberată în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi de avizul de însoţire a 
materialului lemnos.

[1] Art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 131/2015.
[2] A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind 

aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole, publicat în 
M. Of. nr. 186 din 3 martie 2004.
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Art. 16. (1) Durata de funcţionare a plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi, în condiţiile de 
exploatare normală, precum şi modalitatea defrişării acestora sunt prevăzute în normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi[1].

(2) În cazul în care, după defrişare, terenul respectiv nu se replantează, deţinătorii au 
obligaţia să înainteze la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, 
a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înaintea defrişării, documentaţia necesară pentru schimbarea 
categoriei de folosinţă a terenurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Regimul de exploatare a plantaţiilor pomicole şi arbuştilor fructiferi aparţinând    instituţiilor 
de învăţământ, cu scop didactic, şi al parcelelor experimentale ale unităţilor de cercetare se 
va stabili prin planurile de învăţământ, respectiv prin programele de cercetare ale unităţilor 
respective.

Art. 17. Cultura nucului din categoria pomi răzleţi este supusă şi următoarelor prevederi 
speciale:

a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecţionat, provenit din pepiniere autoriz ate; 
terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;

b) tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de proprietar, 
se face pe baza autorizaţiei-model prevăzute în anexa nr. 3;

c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din catego ria pomi răzleţi solicitată 
de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o lună înain tea executării tăierii, iar 
aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

d) criteriile care stau la  baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/
castanilor comestibili sunt:

1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60%  din coroană;
2. pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de 

interes naţional sau de interes al comunităţii locale;
3. pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa 

circulaţiei rutiere.

Art. 18. (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, organele abilitate vor organiza inventarierea nucilor şi a castanilor comestibili 
afl aţi în plantaţii sau ca  pomi răzleţi, cu consemnarea proprietarilor şi a parcelelor cadastrale 
în care se găsesc.

(2) N ucii şi castanii comestibili pentru care s-a obţinut autorizaţia de defrişare se vor marca 
după sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere.

Art. 19. În programele de împădurire şi combatere a eroziunii solului din zonele de cultură 
a nucului şi castanului se vor introduce ş i aceste specii. Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 
şi alţi deţinători de terenuri forestiere vor utiliza la plantare material săditor din soiuri autorizate 
şi recomandate, precum şi biotipurile locale.

Capitolul IV. Valorifi carea fructelor

Art. 20. (1) Fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se  clasifică în categorii de 
calitate, conform standardelor de comercializare, care dobândesc caracterul de obligativitate[2].

[1] A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 156/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, publicată în M. Of. nr. 149 din 19 februarie 2004.

[2] A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 532/2004 privind 
aprobarea Listei standardelor de comercializare pentru legume şi fructe proaspete, publicat în 
M. Of. nr. 712 din 6 august 2004.
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(2) Se supun standardelor de calitate următoarele fructe: cireşele, vişinele, caisele, piersicile 
şi nectarinele, căpşunile, merele, perele, prunele, gutuile, nucile în coajă, fructele de arbuşti 
fructiferi, precum şi fructele de orice fel care fac obiectul importului.

(3) Se exceptează de la cerinţele de conformitate cu standardele de calitate:
a) produsele oferite de către producători la centrul special de pregătire, ambalare, marcare, 

destinate vânzărilor angro sau în detaliu;
b) produsele expediate în vrac către unităţile şi fabricile de procesare.

Art. 21. (1) Comercializarea fructelor, potrivit prevederilor art. 20 alin . (1), este supusă 
controlului de conformitate pe fi liera produsului.

(2) Controlul de conformitate se face la faţa locului, în toate stadiile de comercializare, de 
către organismele autorizate prin lege.

Art. 22. (1) Analiza fructelor care fac obiectul vânzării pe piaţă pentru consumul uman 
privind conţinutul de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte s ubstanţe este obligatorie şi 
se efectuează de laboratoarele acreditate, cel puţin o dată pe an sau la cererea benefi ciarilor.

(2) Evidenţa trat amentelor şi a substanţelor utilizate în plantaţiile pomicole, destinate 
comercializării  fructelor, se ţine de către producători şi se supune controlului Inspecţiei de stat 
pentru controlul tehnic în producerea şi valorificar ea legumelor şi fructelor, organism autorizat 
prin lege în acest scop.

Art. 23. (1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializează de 
operatorii economici, vor fi  însoţite de documente fi scale în care se vor înscrie de către emitent 
calitatea şi conformitatea cu standardele de comercializare. 

(2) Micii producători, persoane fizice, care nu sunt organizaţi în forme asociative pot 
comercializa fructe în pieţel e stradale sau tradiţionale organizate şi au obligaţia de a expune 
la vânzare produsele în condiţii de calitate şi igienă, pentru a asigura protecţia şi siguranţa 
alimentară a consumatorului. 

(3) Fructele care fac obiectul comercializării la export pentru consum în stare proaspătă 
vor fi însoţite de un certificat de conformitate cu standardul de comercializare emis de organismul 
de control autorizat conform legii.

Art. 24. (1) Prelucrarea fructelor în scop comercial poate fi  făcută de către operatori economici 
autorizaţi pentru această activitate, cu mijloace proprii sau grupaţi în diferite forme de cooperare.

(2) Fructele destinate prelucrării industriale circulă însoţite de documente fiscale de 
conformitate, emise de producător sau comerciant, după caz, pe care se va înscrie destinaţie 
industrială, şi trebuie să prezinte condiţii minime de calitate.

(3) Fructele comercializate la export pentru p relucrarea industrială vor fi însoţite de un 
certificat de destinaţie industrială emis de către organismele de control autorizate conform legii.

(4) Modelul certificatului de conformitate cu standardele de calitate, precum şi modelul 
certific atului de destinaţie industrială sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi[1].

Art. 25. (1) Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine geografi că 
sau pr odus tradiţional pentru anumite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acordă prin 
certifi cat de atestare a originii geografi ce, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se eliberează de către organele abili tate în acest scop, 
pe baza verificărilor făcute de specialişti împuterniciţi pentru controlul respectării condiţiilor 
impuse pentru producerea fructelor şi prelucrarea acestora.

Art. 26. Statul sprijină constituirea organizaţiilor de producători şi a organizaţiei interprofesionale 
pentru fructe, pe baza iniţiativei libere a producătorilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[1] A se vedea nota de subsol de la finalul art. 16 alin. (1).
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Capitolul V. Inspec  ţia şi  controlul calităţii fructelor 
şi a produselor obţinute din fructe

Art. 27. (1) În vederea implementării prevederilor prezentei legi se înfiinţează ca direcţie 
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Inspecţia de stat pentru controlul tehnic 
în producerea şi valorificar ea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., 
cu structuri organizatorice în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene 
şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării  rurale, cu respectarea numărului de personal, în limita bugetului aprobat[1].

(2) Atribuţiile I.S.C.T.P.V.L.F. vor fi stabilite prin norme metodologice.

Capitolul VI. Sancţiuni

Art. 28. Defrişarea fără autorizaţie a plantaţiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de 
proprietate, cu o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, sau a plantaţiilor de arbuşti fructiferi cu o 
suprafaţă mai mare de 0,2 ha, precum şi a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de 
sistemul de cultură, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei.

Art. 29. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei 
următoarele fapte:

a) înfiinţarea plantaţiilor cu suprafeţe mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi şi a suprafeţelor mai 
mari de 0,2 ha de arbuşti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste 
această limită a celor existente, fără   autorizaţie de plantare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 13;

b)[2] nerespectarea prevederilor art. 23 privind  obligativitatea consemnării în documentele 
fiscale şi/sau în avizele de expediţie emise de producător ori comerciant a calităţii şi conformităţii 
cu standardele de comercializare, reglementate în legislaţia comunitară, în cazul comercializării 
fructelor proaspete destinate consumului uman, precum şi a destinaţiei industriale, în cazul 
celor destinate prelucrării industriale;

c) nerespectarea prevederilor  art. 22 alin. (1) privind analiza conţinutului de reziduuri, 
contaminanţi şi alte substanţe, precum şi a cel or privind evidenţa tratamentelor şi a substanţelor 
utilizate;

d) nerespectarea prevederilor art. 25 privind folosirea neautorizată a denumirii de origine 
geografică sau de produs tradiţional.

Art. 30. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei 
obstrucţionarea inspectorilor I.S.C.T.P  .V.L.F. în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul 
respectării reglementărilor în vigoare de către importatorii, exportatorii, comercianţii, producătorii, 
depozitele şi responsabilii centrelor de expediere sau de oricare altă persoană implicată în 
producerea sau comercializarea fructelor.

Art. 31. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se 
fac prin proces-verbal încheiat de organele de control  abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii .

[1] A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 591/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea 
legumelor şi fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe şi legume 
proaspete, publicat în M. Of. nr. 815 din 3 octombrie 2006.

[2] Lit. b) de la art. 29 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 din Legea 
nr. 325/2009.
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Art. 32. Contravenţiilor prevăzute la art. 29 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al cont ravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Capitolul VII. Dispoziţii fi nale

Art. 33. (1) Înfiinţarea, întreţinerea şi defrişarea de plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi şi 
căpşunării, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească fructele pentru valorificare în stare 
proaspătă şi conservate, precum şi produsele distilate obţinute din fructe, condiţiile de atribuire 
a  denumirii produselor cu indicaţie geografică, normele de comercializare, precum şi alte măsuri 
se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Economiei 
şi Finanţelor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Autorit ăţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Justiţiei.

(2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate în termen de 90 de 
zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se supun Guvernului 
spre aprobare[1].

Art. 34. (1) Prezenta lege intră  în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea pomiculturii nr. 11/1974, 
publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 29 iulie 1974.

Art. 35. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Notă: Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 60/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, care nu este încorporat în textul republicat al Legii 
nr. 348/2003 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 60/2007:

„Art. II. Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.”

Anexa nr. 1

Speciile de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni cultivate în România

Specia
A. Pomi fructiferi
Măr
Păr
Gutui
Prun
Cireş
Vişin
Cais
Piersic şi Nectarin
Nuc
Migdal

[1] Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 au fost aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, publicată în M. Of. nr. 149 din 19 februarie 2004.
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Alun
Castan
B. Arbuşti fructiferi
Coacăz negru
Coacăz roşu
Coacăz alb
Agriş
Zmeură de grădină
Afi n de cultură
Mur de grădină
Măceş
Soc negru
Trandafi r pentru petale
Lonicera caerulea
Corn
Cătină
C. Căpşun
D.1 Dud
Dud alb
Dud negru

Anexa nr. 2[1]

Zonarea speciilor pomicole

Formaţiune de 
vegetaţie naturală Spaţiul geografi c ocupat Specii cultivate

Subzona pădurilor de 
fag-subetajul Dealuri între 500-800 m altitudine Coacăz, agriş, afi n, unele soiuri de 

măr
Subzona pădurilor de 
gorun

Dealuri mijlocii şi partea inferioară a 
celor înalte, 300-800 m altitudine

Zmeur, măr, prun, vişin, unele soiuri 
de păr

Subzona pădurilor de 
cer, garniţă şi stejar

Partea nordică a Câmpiei Române, 
Piemontul Getic şi rama externă a 
dealurilor din vestul ţării; 50-500 m 
altitudine

Măr, păr, prun, gutui, cireş, vişin, nuc, 
alun, căpşun

Zona de silvostepă Suprafeţe mai mari sau mai mici în 
toate provinciile; 50-500 m altitudine

Toate speciile pomicole, cultivate cu 
deosebire în regim irigat

Zona stepei 
danubiene

Partea de est şi de sud a Câmpiei 
Române, Dobrogea, Platforma 
Bârladului, insule în Câmpia Siretului; 
0-200 m altitudine

Cais, piersic, migdal, prun, cireş, 
vişin, soiuri văratice de măr şi păr, 
nuc, în condiţii de irigare

[1] Lit. D de la anexa nr. 1 a fost introdusă prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 131/2015

Anexa nr. 2
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Anexa nr. 3

Autorizaţie de tăiere/defrişare

– model –
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 

RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI 

DEZVOLTARE RURALĂ
……………………………………………………..

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 
RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ

…………………………………………………………

AUTORIZAŢIE nr. ........./.............

Operatorul economic/persoana fi zică 
..........................., cu sediul/domiciliul în comuna/
oraşul ................................, judeţul .......................
.............., solicită tăierea/defrişarea a ............ ha/
bucăţi nuci/castani comestibili.

AUTORIZAŢIE nr. .............../............

În conformitate cu prevederile Legii pomiculturii 
nr. ...........
Se autorizează operatorul economic/persoana 
fi zică ............................., cu sediul/domiciliul în 
comuna/oraşul ........................., judeţul 
.................... pentru tăierea/defrişarea a 
............... ha/bucăţi nuci/castani comestibili din 
locurile următoarele: ....................
Solicitantul a plantat nuci/castani comestibili 
........ ha/bucăţi în zona ..................

Director executiv,
............................
(nume şi prenume)
Semnătura şi ştampila
Data eliberării .................

Director executiv,
............................
(nume şi prenume)
Semnătura şi ştampila
Data eliberării ..................

N.B.: Autorizaţia se tipăreşte pe o singură faţă în 
registru de 100 fi le şi se completează într-un 
singur exemplar.
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23. H.G. nr. 156/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003

publicat în
M. Of. nr. 149 din 19 februarie 2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 50 din Legea pomiculturii 
nr. 348/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXĂ

Norme metodologice de aplicare 
a Legii pomiculturii nr. 348/2003

Capitolul I. Producţia pomicolă

Secţiunea 1. Patrimoniul pomicol

Art. 1. (1) Lucrările de zonare teritorială a arealelor pomicole, pe bazine, centre şi exploataţii 
pomicole, alcătuite din livezi, se fac de specialiştii din domeniul pomiculturii din sectorul de 
cercetare, împreună cu reprezentanţii producătorilor, constituiţi în comisii judeţene, şi se 
definitivează de o comisie centrală.

(2) Componenţa Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene privind lucrările de zonare a 
pomiculturii se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

Art. 2. Delimitarea teritorială a zonelor pomicole se evidenţiază distinct în cadastrul pomicol, 
ca parte componentă a cadastrului agricol, iar normele metodologice de realizare şi ţinere a 
evidenţei cadastrului pomicol se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, 
apelor şi mediului şi al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 3. Defi niţiile elementelor componente ale patrimoniului pomicol sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Secţiunea a 2-a. Înfi inţarea, exploatarea 
şi defrişarea plantaţiilor pomicole

Art. 4. (1) Înfiinţarea plantaţiilor de pomi fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha şi a celor 
de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,2 ha se efectuează pe baza autorizaţiei de 
plantare, care se eliberează de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene 
şi a municipiului Bucureşti pe baza unei cereri adresate de către producătorii interesaţi. Direcţiile 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti vor ţine evidenţa 
suprafeţelor ce se înfiinţează cu pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi.

(2) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de plantare se depune la direcţia pentru agricultură 
şi dezvoltare rurală judeţeană a municipiului Bucureşti, cu cel puţin o lună înainte de data 
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începerii înfiinţării plantaţiei. Cererea va conţine informaţiile necesare pentru completarea 
autorizaţiei de plantare şi va fi vizată de specialistul de la centrul agricol din comuna unde se 
înfiinţează plantaţia. Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de plantare va fi însoţită de un proiect 
de înfiinţare a exploataţiei pomicole, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), din Legea 
pomiculturii nr. 348/2003, denumită în continuare lege.

(3) Autorizaţia de plantare cuprinde următoarele elemente:
a) numele/denumirea producătorului, persoană fizică sau juridică;
b) adresa/sediul producătorului;
c) locul plantării: comuna, satul, tarlaua sau parcela cu denumirea cunoscută local;
d) suprafaţa totală ce urmează a se planta, defalcată pe ani;
e) specia, soiul/soiurile folosite la plantare;
f) tipul plantaţiei şi numărul de pomi/ha.
(4) Cererile-tip pentru solicitarea autorizaţiei de plantare, modelul de autorizaţie de plantare, 

precum şi formularele pentru inventarierea plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

Art. 5. (1) Categoriile de soiuri prevăzute la art. 16 alin. (1) din lege se defi nesc astfel:
a) soiuri autorizate sunt acele soiuri care sunt înscrise în Catalogul oficial al soiurilor 

(hibrizilor) de plante de cultură din România, precum şi soiurile înscrise în cataloagele soiurilor 
de plante cultivate ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;

b) soiuri recomandate sunt soiurile prevăzute în lucrările de zonare a speciilor de pomi 
fructiferi şi arbuşti fructiferi pentru cultură în cadrul fiecărei zone, bazin sau centru pomicol; 
aceste soiuri sunt recomandate a fi prevăzute în proiectele de înfiinţare a plantaţiilor 
comerciale;

c) soiuri autorizate temporar sunt acele soiuri aflate în curs de omologare, cele introduse 
din ţări terţe, aflate în curs de testare, soiuri vechi, locale, dintr-o anumită zonă cu tradiţie, şi 
care sunt solicitate de consumatori;

d) soiuri interzise sunt soiurile care nu sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de 
plante de cultură din România, precum şi soiurile provenite din ţări terţe înainte de a fi testate.

(2) Soiurile speciilor pomicole folosite la plantare sunt din categoriile autorizate şi recomandate 
pentru cultura pe fiecare zonă, iar lista acestora, pe specii, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 6. Condiţiile privind amenajările de plantaţii de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi pe 
terenuri în pantă, slab fertile şi cu fenomene de eroziune, precum şi fondurile necesare acestei 
acţiuni, în conformitate cu prevederile art. 18 din lege, se vor stabili prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

Art. 7. Proprietarii sau deţinătorii legali ai plantaţiilor pomicole, persoane fi zice sau juridice, 
au obligaţia de a executa lucrările de întreţinere a acestora, în special tratamentele pentru 
combaterea bolilor şi dăunătorilor, în aşa fel încât să asigure producţiile specifi ce soiurilor 
cultivate, ţinând cont de protecţia mediului şi a apei.

Art. 8. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură elaborează tehnologii de 
cultură adaptate diferitelor zone şi tipuri de plantaţii, pe specii şi soiuri, care se difuzează anual 
către cultivatorii de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni, prin Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă.

Art. 9. Deţinătorii de plantaţii pomicole au obligaţia de a asigura protecţia solurilor şi a 
amenajărilor hidroameliorative, existente pe suprafeţele pe care le exploatează, prin curăţarea 
şi repararea canalelor de colectare a apelor de pe versanţi, menţinerea în stare de funcţionare 
a sistemelor de irigaţii, precum şi întreţinerea căilor de acces, a drumurilor de exploatare şi a 
zonelor de întoarcere.

Art. 5-9
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Art. 10. (1) Autorizaţiile de defrişare a plantaţiilor pomicole se eliberează de către direcţia 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti pe baza cererilor 
adresate acesteia de către deţinătorii plantaţiilor pomicole.

(2) Autorizaţia de defrişare va cuprinde:
a) numele/denumirea deţinătorului, persoană fizică sau juridică;
b) adresa/sediul deţinătorului;
c) amplasarea plantaţiei: comuna, satul, tarlaua, parcela sau punctul, cu denumirea cunoscută local;
d) suprafaţa pentru care se solicită autorizaţia de defrişare;
e) data defrişării: anul, luna;
f) specia/speciile şi soiul/soiurile din plantaţia propusă pentru defrişare;
g) vârsta plantaţiei – ani;
h) procentul de goluri din plantaţie;
i) motivaţia defrişării;
j) modul de folosinţă a terenului după defrişare.
(3) Formularele-tip pentru cererea de defrişare, precum şi modelul autorizaţiei de defrişare 

se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.
(4) Suprafeţele de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni, care constituie colecţii, culturi 

pomicole de concurs şi parcele experimentale, se exceptează de la obţinerea autorizaţiei de 
defrişare, defrişarea acestora aprobându-se de consiliile ştiinţifice ale unităţilor de cercetare 
din domeniul pomiculturii.

Art. 11. (1) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de defrişare a plantaţiilor pomicole se 
depun la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti 
cu cel puţin 3 luni înainte de data defrişării. Cererea cuprinde informaţiile necesare pentru 
completarea autorizaţiei de defrişare şi va fi  vizată de specialistul de la centrul agricol teritorial.

(2) Dacă deţinătorul plantaţiei pomicole care urmează a fi defrişată schimbă categoria de 
folosinţă a terenului, acesta are obligaţia de a notifica direcţia pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înaintea defrişării, şi va motiva în scris 
decizia luată.

Art. 12. Durata normată de funcţionare a plantaţiilor de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi 
căpşuni se stabileşte pe specii şi este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 13. Criteriile care stau la baza defrişării nucilor şi castanilor comestibili sunt:
a) plantaţia nu se justifică din punct de vedere economic, prezentând goluri şi pomi uscaţi 

în proporţie de peste 60%;
b) plantaţia este amplasată pe traseul unei autostrăzi sau al altui obiectiv de importanţă 

naţională;
c) nucii şi castanii răzleţi pot fi defrişaţi dacă prezintă coroană uscată în proporţie de 70%;
d) dacă sunt amplasaţi în perimetrul construibil al unui obiectiv de importanţă strategică.

Art. 14. Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti, va inventaria nucii şi castanii comestibili din plantaţii în masiv şi răzleţi, o dată pe 
an, în luna ianuarie, şi va consemna datele de identifi care a proprietarilor sau deţinătorilor 
legali, iar rezultatele se vor înscrie într-un registru special care va fi  în responsabilitatea 
specialistului de la centrul agricol. Centralizarea datelor se va face la serviciul producţiei vegetale 
de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti.

Capitolul II. Valorifi carea fructelor

Art. 15. (1) Fructele destinate comercializării în stare proaspătă se clasifică pe categorii 
de calitate, conform standardelor de calitate armonizate cu standardele Uniunii Europene.

Art. 10-15
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(2) Fructele proaspete care se supun clasificării standardelor de calitate sunt prezentate 
în anexa nr. 4.

Art. 16. (1) Producătorii, deţinătorii, comercianţii, precum şi alte categorii de operatori nu 
pot expune la vânzare şi nu pot comercializa fructele decât dacă îndeplinesc cerinţele impuse 
de standardele de calitate.

(2) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt responsabili pentru respectarea conformităţii 
cu standardele de calitate a fructelor care se comercializează pe întreaga filieră a produ-
sului.

Art. 17. Fructele destinate consumului uman circulă pe fi liera de produs însoţite de un 
certifi cat de conformitate cu standardele de calitate, emis de Inspecţia de stat pentru 
controlul tehnic în producerea şi valorifi carea legumelor şi fructelor, denumită în continuare 
ISCTPVLF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, în conformitate cu prevederile 
art. 30 din lege.

Art. 18. Se exceptează de la cerinţele de conformitate cu standardele de calitate:
a) produsele oferite de către producători la centrele speciale de preluare, pregătire, ambalare, 

marcare, destinate vânzărilor de gros sau în detaliu;
b) produsele expediate în vrac către unităţile şi fabricile de procesare.

Art. 19. Producătorii de fructe constituiţi în exploataţii comerciale vor tine evidenţa tratamentelor 
şi a substanţelor folosite în procesul de producţie pentru tratamentele fi tosanitare într-un registru 
pe care îl vor pune la dispoziţie inspectorilor ISCTPVLF la solicitarea acestora.

Art. 20. Fructele destinate prelucrării industriale trebuie să îndeplinească cerinţele minime 
de calitate impuse de procesul tehnologic de prelucrare, şi anume:

a) să îndeplinească condiţiile pentru asigurările calităţii produselor finite;
b) să fie proaspete, întregi, să aibă culoarea, mărimea şi forma specifice soiului, fără lovituri 

mecanice, neatacate de boli şi dăunători, curate, fără urme de substanţe chimice, fără corpuri 
străine;

c) să fie recoltate la maturitatea industrială.

Art. 21. Fructele destinate prelucrării industriale circulă însoţite de certifi catul de destinaţie 
industrială, emis de ISCTPVLF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 22. Producătorii de fructe şi produse prelucrate din fructe, precum şi ceilalţi operatori 
prevăzuţi la art. 16 alin. (1) sunt obligaţi să comercializeze pentru consumul uman fructe în 
stare proaspătă sau pentru industrializare, numai dacă acestea respectă condiţiile de siguranţă 
alimentară prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 23. Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine pentru anumite 
loturi de fructe proaspete sau prelucrate cu certifi cat de atestare a originii geografi ce se acordă 
şi se înregistrează de către Ofi ciul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la cererea producătorilor 
interesaţi, pe baza unei documentaţii care se întocmeşte în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Art. 24. Producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice româneşti rezultate din fructe, 
cu denumirea generică de „palincă”, „horincă”, „turţ”, precum şi ambalarea şi etichetarea lor 
se fac în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 25. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 16-25
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Anexa nr. 1

A. Defi niţii privind elementele componente ale patrimoniului pomicol din punct de 
vedere teritorial

1. Zona pomicolă este suprafaţa de teren dintr-un mare ecosistem natural cu structură 
geografică şi de climă relativ asemănătoare.

2. Bazinul pomicol este suprafaţa de teren în care speciile pomicole întâlnesc condiţii 
speciale de cultură privind factorii de climă şi sol, unde se pot cultiva mai multe specii pomicole 
cu caractere asemănătoare.

3. Centrele şi exploataţiile pomicole sunt entităţi componente ale unui bazin pomicol şi se 
caracterizează printr-o specializare mai accentuată a culturii anumitor specii pomicole.

B. Sisteme de cultură

1. Sistemul extensiv sau sistemul clasic se caracterizează prin pomi de vigoare mare, cu 
coroane globuloase şi cu 150–200 pomi/ha; durata economică a plantaţiei este mai mare.

2. Sistemul intensiv se caracterizează prin pomi de vigoare mică sau mijlocie, cu 600-1.200 
pomi/ha, iar fructele sunt de calitate net superioară.

3. Sistemul superintensiv se caracterizează prin pomi de vigoare mică, conduşi prin tăieri 
în coroane aplatizate cu densitate foarte mare, cu până la 2.500 pomi/ha şi care produc fructe 
de calitate foarte bună.

4. Pomii răzleţi sunt pomi izolaţi care se găsesc în curţi şi grădini, pe aliniamentele drumurilor, 
la marginea pădurilor, pe păşuni şi fâneţe şi care nu prezintă importanţă economică.

Anexa nr. 2

Soiurile speciilor pomicole cultivate în România

1. Cais: Callatis, Cea mai bună de Ungaria, Comandor, Dacia, Dana, Excelsior, Favorit, 
Litoral, Selena, Tudor, Umberto, Sulmona, Olimp, Roşii de Băneasa ş.a.

2. Cireş: Amar Galata, Amar Maxut, Bigarreau Burlat, Bing, Boambe de Cotnari, Stella, 
Germersdorf, Negre de Bistriţa, Pietroase Donissen, Roşii de Bistriţa, Sam, Van.

3. Vişin: Bucovina, Crişana, de Botoşani, Iva, Meteor, Mocăneşti, Nana, Oblacinska, 
Schattenmorelle, Timpurii de Osoi ş.a.

4. Piersic: Cardinal, Collins, Congres, Flacăra, Jerseyland, Redhaven, Springcrest, Superbă 
de toamnă, NJC 108, Vesuvio.

5. Prun: Carpatin, Record, Rivers timpuriu, Renclod Althan, Tita, Vâlcean, Renclod de 
Caransebeş, Minerva, Centenar, D’Agen, Dâmboviţa, Gras românesc, Pescăruş, Silvia, Stanley, 
Tuleu gras, Tuleu timpuriu, Vinete de Italia, Vinete româneşti.

6. Nectarin: Cora, Crimsongold, Delta, Nectared, Romamer 2, Fantasia.
7. Migdal: Ferragnes, Mărculeşti, Nikitski, Pomorae, Texas.
8. Castan: Gureni, Hobiţa, Iza, Mara, Polovraci, Tismana.
9. Nuc: Argeşan, Geoagiu 65, Jupâneşti, Miroslava, Muscelean, Novaci, Sibişel 44, Orăştie, 

Velniţa, Sarmis.
10. Măr: Aromat de vară, Auriu de Bistriţa, Ciprian, Delia, Delicios de Voineşti, Fălticeni, 

Florina, Frumos de Voineşti, Generos, Golden Delicious, Goldspur, Granny Smith, Idared, 
Jonagold, Jonathan, Mutzu, Parmen auriu, Pionier, Prima, Rădăşeni, Red Melba, Romus, 
Romus 1, Romus 2, Starkrimson, T120, T195, Wagner premiat.

11. Păr: Abatele Fetel, Argessis, Aniversare, Carpica, Conference, Curé, Favorita lui Clapp, 
Highland, Monica, Napoca, Timpurii de Dâmboviţa, Triumf, Untoasă Bosc, Williams, Williams roşu.

Anexele nr. 1-2
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Soiurile speciilor de arbuşti fructiferi cultivate în România
12. Afin: Augusta, Azur, Coville, Ivanhoe, Pemberton.
13. Agriş: Careless, Rezistent de Cluj, Someş, White Smith, Zenit.
14. Alun: Cozia, Romavel, Uriaşe de Halle, Vâlcea 22.
15. Cătină: Serpeni.
16. Coacăz negru: Abanos, Amurg, Blackdown, Perla neagră, Record, Joseni 17, Bogatar.
17. Coacăz roşu: Abundent, Red Lake, Roşu timpuriu.
18. Măceş: Braşov, Can.
19. Mur: Darrow, Smoothstem.
20. Scoruş negru: Nero.
21. Soc: Brădet, Flora, Ina, Nero.
22. Trandafir pentru petale: Roşa centifolia, Roşa damascena.
23. Zmeur: Cayuga, Citria, Ruvi, Englezesc Exploit, Newburg, Star.
24. Căpşun: Elsanta, Gorella, Premial, Răzvan, Red Gauntlet, Sătmărean, Senga Sengana, 

Magic, Coral.

Anexa nr. 3

Durata normată de funcţionare a plantaţiilor de pomi fructiferi, 
arbuşti fructiferi şi căpşuni

Denumirea plantaţiilor Ani
Plantaţii clasice de meri, peri, pruni, gutui, migdali, castani 30
Plantaţii clasice de cireşi, vişini, piersici, aluni şi caişi 20
Plantaţii intensive de meri, peri, pruni 20
Plantaţii intensive de cireşi, piersici şi caişi 20
Plantaţii de nuci 40
Plantaţii de agriş, coacăz şi trandafi ri de dulceaţă 10
Plantaţii de zmeur, afi n, mur, soc şi alţi arbuşti fructiferi 10
Plantaţii de căpşun 4

Anexa nr. 4

Lista fructelor care se supun clasifi cării prin standardele de calitate

Cod CN Fructul
0802 Nuci în coajă
0808 Mere, pere şi gutui
0809 Caise, cireşe, vişine, piersici şi nectarine, prune
0810 Fructele de arbuşti fructiferi (mure, zmeură, afi ne, agrişe, coacăze etc.)

 Căpşuni
Fructe care fac obiectul importului

08030011 Banane proaspete
08030090 Banane uscate
08042010 Smochine proaspete
08043000 Ananas
08045000 Guava, mango

0805 Citrice (lămâi, portocale, mandarine, satsume, clementine, grepfrut)
08061021, 29, 30, 

40.50.61.60 Struguri de masă

0807 Pepeni verzi şi pepeni galbeni

Anexele nr. 3-4
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Anexa nr. 5

Certifi cat de conformitate cu standardele de calitate pentru fructe proaspete

1. Operator (producător, asociaţia de producători, 
staţia de ambalare) ........................

Certifi cat de conformitate cu standardul 
nr. ........ care se aplică pentru produsul 
...............................
Nr. ................

2. Identitatea celui care face ambalarea în 
ambalaje (dacă este altul decât comerciantul)

3. Emitent ............................

4. Locul ambalării ................

5. Mijlocul de transport 6. Destinaţia

7. Ambalaje
Număr şi tip

8. Tipul produsului 
(soiul) ................. 9. Calitatea 10. Greutatea totală în 

kg/netă

11. Perioada de valabilitate ......... zile Locul şi data emiterii ......................
Semnătura emitentului ................

12. Comentarii

Anexa nr. 6

Certifi cat de destinaţie industrială pentru fructe destinate industrializării

1. Operator
Certifi cat de destinaţie industrială
(Fructe proaspete ce fac obiectul industrializării 
conform Legii nr. 348/2003)

2. Mijlocul de transport 3. Inspecţia care emite certifi catul
4. Destinaţia industrială a produsului/Numele şi 
adresa fabricii de prelucrare industrială

5. Organul de inspecţie al zonei unde are loc 
prelucrarea industrială

6. Numărul ambalajelor sau menţiunea „en gros” 7. Felul produsului/
Originea

8. Greutatea totală în 
kg, bruto/neto

9. Biroul vamal vizat: intrare/ieşire
...........................
Controlor (numele scris cu litere de tipar)
...........................

Locul şi data emiterii
.......................
Semnătura
...................

Ştampila

10. Comentarii
11. Procesatorul certifi că faptul că produsul menţionat mai sus a făcut obiectul prelucrării industriale.

Locul şi data ...................... Semnătura
..................... Ştampila

12. Prezentul certifi cat trebuie să fi e returnat în urma certifi cării procesatorului (căsuţa 11), după 
prelucrarea mărfurilor identifi cate la căsuţele 6, 7 şi 8, organismului de control (inspecţie) menţionat în 
căsuţa 5.



24. Ordinul nr. 523/808/351/2003 
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, 
conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor, 

jeleurilor şi marmeladelor de fructe, precum 
şi piureului de castane îndulcit, destinate consumului uman

publicat în
M. Of. nr. 776 din 5 noiembrie 2003

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de implementare şi reglementare din 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi ale Hotărârii Guvernului 
nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor, 
jeleurilor şi marmeladelor de fructe, precum şi piureului de castane îndulcit, destinate consumului 
uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile judeţene pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 121/382/2001 pentru 
aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor din 
fructe, jeleului, marmeladei şi piureului de castane îndulcit, publicat în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.

Art. 4. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Norme cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor, 
jeleurilor şi marmeladelor de fructe, precum şi piureului de castane îndulcit, 

destinate consumului uman

Art. 1. (1) Prezentele norme se aplică produselor definite în anexa nr. 1.
(2) Prezentele norme nu se aplică în cazul produselor destinate fabricării produselor de 

panificaţie, patiserie sau a biscuiţilor.
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Art. 2. Normele generale privind etichetarea alimentelor se aplică în cazul produselor 
defi nite în anexa nr. 1, în următoarele condiţii:

1. a) Denumirile din anexa nr. 1 se aplică doar produselor cuprinse în această anexă şi 
sunt utilizate, în cazul comercializării, pentru a le desemna.

b) Denumirile din anexa nr. 1 pot fi totuşi folosite, ca o alternativă şi conform tradiţiei, pentru 
a desemna alte produse care nu pot fi confundate cu cele definite în anexa nr. 1.

2. a) Denumirea produsului este însoţită de menţiunea privind fructul sau fructele utilizate, 
în ordinea descrescătoare a ponderii materiilor prime utilizate în fabricaţie.

b) În cazul produselor fabricate din trei sau mai multe fructe, indicarea fructelor utilizate 
poate fi înlocuită prin cuvintele „amestec de fructe”, printr-o menţiune similară sau prin cea a 
numărului de fructe utilizate.

3. Etichetarea cuprinde indicarea conţinutului de fructe, incluzând cuvintele „preparat cu 
... grame de fructe pentru 100 grame” de produs finit. În cazul utilizării extractelor apoase, 
calculul se face după scăderea masei apei utilizate la prepararea extractelor.

4. a) Etichetarea cuprinde indicarea conţinutului total de zaharuri, incluzând cuvintele 
„conţinutul total de zaharuri ... grame pentru 100 grame”, cifra indicată reprezentând valoarea 
determinată cu ajutorul refractometrului la 20°C pentru 100 grame produs finit, supus unei 
toleranţe de ± 3 grade refractometrice.

b) Conţinutul de zaharuri nu se indică în cazul în care zaharurile (glucidele) sunt prezentate 
prin etichetarea nutriţională, conform legislaţiei în vigoare.

5. Elementele descrise la pct. 3 şi la pct. 4 lit. a) apar în acelaşi câmp vizual cu denumirea 
produsului şi în caractere clare, vizibile.

6. În cazul în care conţinutul rezidual de dioxid de sulf este mai mare de 10 mg/kg, se indică 
prezenţa acestuia pe etichetă, în lista ingredientelor.

Art. 3. La fabricarea produselor defi nite în anexa nr. 1 pot fi  utilizate doar ingredientele 
enumerate în anexa nr. 2 şi materiile prime care sunt conforme cu prevederile din anexa nr. 3.

Art. 4. Se autorizează comercializarea produselor defi nite în anexa nr. 1, dacă sunt conforme 
defi niţiilor şi condiţiilor stabilite în prezentele norme, începând cu data intrării în vigoare a 
ordinului de aprobare a acestora.

Art. 5. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa nr. 1

Denumirea produselor, caracteristici şi defi niţii

1. Definiţii
a) Gemul este un amestec cu consistenţă de gel, obţinut din zaharuri, pulpa şi/sau piureul 

uneia sau mai multor specii de fructe şi apă.
Gemul de citrice poate fi obţinut din fructul întreg, tăiat în fâşii şi/sau felii.
Cantitatea de pulpă şi/sau de piure utilizată pentru fabricarea a 1.000 grame de produs finit 

trebuie să fie de minimum:
– 350 grame în general;
– 250 grame în cazul coacăzelor roşii, al scoruşelor, al fructelor de cruşin/paţachină, al 

coacăzelor negre, al măceşelor şi al gutuilor;
– 150 grame în cazul ghimbirului;
– 160 grame în cazul merelor anacard;
– 60 grame în cazul fructelor pasiunii.
b) Gemul extra este un amestec cu consistenţă de gel, obţinut din zaharuri, pulpa neconcentrată 

a uneia sau mai multor specii de fructe şi apă.

Art. 2-5
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Gemul extra de măceşe şi cel fără sâmburi de zmeură, mure, coacăze negre, afine şi 
coacăze roşii poate fi obţinut, în întregime sau parţial, din piureul neconcentrat din fructele 
respective.

Gemul extra de citrice poate fi obţinut din fructul întreg, tăiat în fâşii şi/sau felii.
Fructele care nu se pot utiliza în amestec cu alte fructe la producerea gemului extra sunt 

următoarele: mere, pere, prune cu sâmbure aderent, pepene galben, pepene verde, struguri, 
dovleac, castraveţi şi roşii.

Cantitatea de pulpă utilizată la fabricarea a 1.000 grame de produs finit trebuie să fie de 
minimum:

– 450 grame în general;
– 350 grame în cazul coacăzelor roşii, al scoruşelor, al fructelor de cruşin/paţachină, al 

coacăzelor negre, al măceşelor şi al gutuilor;
– 250 grame în cazul ghimbirului;
– 230 grame în cazul merelor anacard;
– 80 grame în cazul fructelor pasiunii.
c) Jeleul este un amestec cu consistenţă de gel, obţinut din zaharuri şi sucul şi/sau extractele 

apoase din una sau mai multe specii de fructe.
Cantitatea de suc şi/sau extracte apoase utilizată la fabricarea a 1.000 grame de produs 

finit nu trebuie să fie inferioară celei stabilite în cazul fabricării gemului. Aceste cantităţi se 
calculează după scăderea masei apei utilizate la prepararea extractelor apoase.

d) Jeleul extra este produsul gelificat obţinut prin fierberea cu zaharuri a sucului de fructe 
şi/sau a extractelor apoase de fructe, dintr-o singură specie sau mai multe specii de fructe.

Cantitatea de suc de fructe şi/sau de extracte apoase utilizată la fabricarea a 1.000 
grame de produs finit nu trebuie să fie inferioară celei stabilite pentru fabricarea gemului 
extra. Aceste cantităţi se calculează după scăderea masei apei utilizate la prepararea 
extractelor apoase.

Fructele care nu se pot utiliza în amestec cu alte fructe la producerea jeleului extra sunt 
următoarele: mere, pere, prune cu sâmbure aderent, pepene galben, pepene verde, struguri, 
dovleac, castraveţi şi roşii.

e) Marmelada este un amestec cu consistenţă de gel, obţinut din apă, zaharuri şi unul sau 
mai multe dintre produsele următoare, obţinute din citrice: pulpă, piure, suc, extracte apoase 
şi coaja fructelor.

Cantitatea de citrice utilizată pentru fabricarea a 1.000 grame de produs finit trebuie să fie 
de minimum 200 grame, din care cel puţin 75 grame trebuie să provină din endocarp.

f) Denumirea marmeladă jeleu desemnează produsul care nu conţine materii insolubile, cu 
excepţia unor mici cantităţi de coajă mărunţită.

g) Piureul de castane îndulcit este un amestec cu consistenţă de gel, obţinut din apă, zahăr 
şi cel puţin 380 grame de piure de castane (Castanea sativa) la 1.000 grame de produs finit.

2. a) Produsele definite la pct. 1 trebuie să prezinte un conţinut de substanţă uscată solubilă 
egal cu 60% sau mai mult, determinată cu ajutorul refractometrului, cu excepţia acelor produse 
în care zaharurile au fost total sau parţial înlocuite cu îndulcitori.

b) În anumite cazuri se pot folosi denumirile produselor de la pct. 1 şi în situaţii în care 
conţinutul de substanţă uscată solubilă este sub 60%.

c) În cazul amestecurilor de fructe, conţinutul minim stabilit la pct. 1 pentru diferitele specii 
de fructe trebuie să fie redus proporţional cu procentele de utilizare.

Anexa nr. 1
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Anexa nr. 2

Ingrediente

La fabricarea produselor definite în anexa nr. 1 la norme se pot utiliza următoarele ingrediente:
– miere, conform definiţiei din actele normative în vigoare, în toate produsele, ca înlocuitor 

total sau parţial al zaharurilor;
– suc de fructe, numai în gem;
– suc de citrice, în produsele obţinute din alte specii de fructe, numai în gem, gem extra, 

jeleu şi jeleu extra;
– suc de fructe roşii, numai în gem şi în gem extra obţinut din măceşe, căpşuni, zmeură, 

agrişe, coacăze roşii, prune şi rubarbă;
– suc de sfeclă roşie, numai în gem şi jeleu obţinut din căpşuni, zmeură, agrişe, coacăze 

roşii şi prune;
– uleiuri esenţiale de citrice, numai în marmeladă şi marmelada jeleu;
– uleiuri şi grăsimi comestibile ca agenţi antispumare, în toate produsele;
– pectină lichidă, în toate produsele;
– coajă de citrice, în gem, gem extra, jeleu şi jeleu extra;
– frunze de Pelargonium odoratissimum, în gem, gem extra, jeleu şi jeleu extra, în cazul 

în care sunt obţinute din gutui;
– băuturi spirtoase, vin şi vin licoros, nuci, plante aromatice, condimente, vanilie şi extracte 

de vanilie, în toate produsele;
– vanilină, în toate produsele.

Anexa nr. 3

Materii prime

1. Definiţii
În cadrul prezentelor norme se aplică următoarele definiţii:
a) Fruct:
– fructul proaspăt, sănătos, fără deteriorări, conţinând toate elementele constitutive esenţiale 

şi suficient de copt pentru a putea fi utilizat după aplicarea procedeelor de spălare, îndepărtare 
a petelor, a vârfului şi a cozii;

– în cadrul prezentelor norme, roşiile, părţile comestibile ale tulpinilor de rubarbă, morcovii, 
cartofii dulci, castraveţii, dovlecii, pepenii galbeni şi pepenii verzi se consideră ca fiind fructe;

– termenul ghimbir defineşte rădăcina comestibilă a plantei de ghimbir în stare proaspătă 
sau conservată. Ghimbirul poate fi uscat sau conservat în sirop.

b) Pulpă (de fructe): partea comestibilă a fructului întreg, dacă este cazul fără coajă, seminţe, 
sâmburi şi alte astfel de elemente, care poate fi tăiată sau zdrobită, dar care nu a fost transformată 
în piure.

c) Piure (de fructe): partea comestibilă a fructului întreg, dacă este cazul fără coajă, seminţe, 
sâmburi şi alte astfel de elemente, care a fost transformată în piure prin pasare sau prin alt 
procedeu similar.

d) Extract apos (din fructe)
Extractele apoase din fructele care sunt supuse pierderilor în timpul procesului normal de 

fabricaţie conţin toate componentele solubile în apă ale fructului utilizat.
e) Zaharuri
Se autorizează următoarele zaharuri:
1. zaharurile definite conform actelor normative în vigoare;
2. sirop de fructoză;

Anexele nr. 2-3
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3. zaharuri extrase din fruct;
4. zahăr nerafinat.
2. Tratamentul materiilor prime
a) Produsele definite la pct. 1 lit. a), b), c) şi d) pot fi supuse următoarelor tratamente:
– încălzire, refrigerare sau congelare;
– liofilizare;
– concentrare, în măsura în care tehnic este posibil;
– cu excepţia materiilor prime utilizate la fabricarea produselor „extra”, se admite utilizarea 

dioxidului de sulf (E220) sau a sărurilor acestuia (E221, E222, E223, E224, E226 şi E227) ca 
auxiliari tehnologici, cu condiţia să nu se depăşească, în produsele definite la pct. 1 din anexa 
nr. 1 la norme, conţinutul maxim de dioxid de sulf stabilit prin actele normative în vigoare.

b) Caisele şi prunele utilizate la fabricarea gemului pot fi tratate prin alte procedee de 
deshidratare decât cele de liofilizare.

c) Coaja de citrice se poate conserva în saramură.

Anexa nr. 3



25. Ordinul nr. 359/671/137/2002 
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, 

conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, 
marcarea şi păstrarea sucurilor de legume

publicat în
M. Of. nr. 1 din 6 ianuarie 2003

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 416/628/406/2005 privind modifi carea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, 

alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor nr. 359/671/137/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la 
natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de 
legume (M. Of. nr. 704 din 4 august 2005);

Ordinul nr. 832/1215/347/146/2007 privind modifi carea anexei nr. 2 la Normele cu privire la natura, 
conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume, 
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei 
şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 359/671/137/2002 
(M. Of. nr. 524 din 2 august 2007).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministeru-
lui Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii 
Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organiza-
rea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulte-
rioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 150.218 din 8 iulie 2002, întocmit de Direcţia de industrie 
alimentară, standarde, mărci şi licenţe,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul 
ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin oficiile judeţene pentru protecţia 
consumatorilor şi al municipiului Bucureşti, vor controla modul de respectare a prevederilor 
prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.
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ANEXĂ

Norme cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentele norme se referă la condiţiile privind natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, 
ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume destinate comercializării 
pentru consum uman.

Art. 2. Produsele menţionate la art. 1 se comercializează numai dacă respectă defi niţiile 
şi regulile stabilite în prezentele norme. Aceleaşi condiţii se aplică şi în cazul produselor oferite 
cu titlu gratuit de către agenţii economici, asociaţii sau fundaţii.

Capitolul II. Defi niţii, conţinut, calitate

Art. 3. (1) În sensul prezentelor norme, sucurile de legume, în care este inclus şi sucul de 
tomate, sunt produse obţinute din legume proaspete, sănătoase şi coapte, nefermentate, prin 
zdrobire şi strecurare; acestea pot fi pasteurizate sau sterilizate şi ambalate în recipiente închise 
ermetic.

(2) Sucurile de legume pot fi simple sau cu adaos de: sare, zahăr, miere, suc de fructe, 
condimente, plante aromatice şi extracte naturale cu rol de aromatizare.

(3) Sucurile de legume pot fi fabricate dintr-o singură specie de legume sau din amestecuri 
de legume.

(4)[1] Sucul de tomate este produsul obţinut direct prin zdrobirea şi strecurarea tomatelor 
proaspete, sănătoase, întregi, ajunse la maturitate industrială, de culoare roşie intensă, fără 
semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli, ori obţinute prin reconstituire cu apă fie 
din suc concentrat de tomate care prezintă conţinutul de substanţă uscată solubilă naturală 
din roşii cuprins între 8-18% (exclusiv), urmărindu-se menţinerea compoziţiei şi calităţii sucului, 
fie din concentrat de tomate care prezintă conţinutul de substanţă uscată solubilă naturală din 
roşii cuprins între 18-24% (exclusiv).

(5) Aditivii alimentari utilizaţi la fabricarea sucurilor de legume sunt numai cei permişi de 
legislaţia în vigoare.

Art. 4. Ingredientele, respectiv materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricarea sucurilor 
de legume, trebuie să corespundă următoarelor defi niţii şi descrieri:

1. Legumele sunt pro  duse proaspete, sănătoase şi coapte, nefermentate, întregi, fără 
lovituri mecanice, neatacate de boli, curate, de culoare, mărime şi formă specifice soiului, 
recoltate la stadiul de maturitate industrială, cu un conţinut ridicat în substanţe nutritive.

2. Apa utilizată în scopuri tehnologice – spălare, pasteurizare, sterilizare – trebuie să 
corespundă normelor sanitare şi condiţiilor tehnice de calitate impuse de normativele în vigoare 
referitoare la apa potabilă.

3. Sarea folosită trebuie să fie de uz alimentar şi să cuprindă condiţiile de calitate impuse 
de reglementările în vigoare.

4. Zahărul şi mierea utilizate trebuie să corespundă normativel or tehnice de calitate în 
vigoare pe produs.

5. Condimentele, plantele aromatice şi extractele naturale cu rol de aromatizare utilizate 
trebuie să corespundă normativelor tehnice de calitate în vigoare pe produs.

[1] Alin. (4) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 416/2005.

Art. 1-4
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6. Sucul de fructe folosit trebuie să corespundă normativelor tehnice de calitate  în vigoare 
pe produs.

7. Aditivii alimentari folosiţi vor corespunde cerinţelor de puritate cerute de reglementările în vigoare.
 8.[1] Sucul concentrat de tomate este produsul obţinut din suc de tomate prin îndepărtarea 

fizică a unei cantităţi din conţinutul de apă, având substanţa uscată solubilă mai mica de 18% 
grade refractometrice, la 20°C.

9.[2] Concentratul  de tomate este produsul obţinut prin concentrarea lichidului obţinut prin 
zdrobirea şi strecurarea tomatelor proaspete, sănătoase, întregi, ajunse la maturitate industrială, 
de culoare roşie intensă, fără semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli; concentraţia 
sa în substanţă uscată solubilă naturală din tomate este cuprinsă între 18-24% (exclusiv).

Art. 5. (1) La fabricarea sucurilor de legume nu e ste permisă adăugarea coloranţilor şi a 
substanţelor conservante.

(2) Nu este permisă fabricarea sucului de tomate  prin diluarea pastei de tomate.
(3) La fabricarea sucurilor de legume nu sunt admise următoarele operaţii:
a) diluarea sucurilor de legume;
b)[3] abrogată.
c) ad aosul de alcool, în orice proporţ ie, sucului de  legume.

Art. 6. Este admisă adăugarea de sare şi/sau zahăr la sucul de tomate numai cu acordul 
benefi ciarului.

Art. 7. Proprietăţile organoleptice şi caracteristicile fi zico-chimice pe care trebuie să le 
îndeplinească sucurile de legume sunt redate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezentele norme.

Art. 8. Proprietăţile microbiologice, conţinutul de metale grele şi pesticide din sucurile de 
legume trebuie să se încadreze în limitele stabilite de normele sanitare în vigoare.

Art. 9. Metodele de analiză utilizate pentru verifi carea caracteristicilor prevăzute la art. 8 
trebuie să corespundă prevederilor următoarelor standarde:

1. proprietăţi microbiologice conform STAS 8924-86 – Conserve alimentare în recipiente 
în chise ermetic. Analiza microbiologică;

2. conţinutul de pesticide conform:
a) STAS 12497-86 – Produse de legume şi fructe; determinarea reziduurilor de pesticide 

organoclo rurate;
b) STAS 12905-90 – Produse de legume şi fructe; determinarea reziduurilor de pesticide 

organofosfo rice;
3. conţinutul de metale grele, conform:
a) STAS 5954/1-86 – Produse de legume şi fructe; mineralizarea probelor în vederea 

determinării metal elor;
b) STAS 7118-79 – Determinarea arsenului;
c) STAS 5955-86 – Determinarea plumbului;
d) STAS 7852-80 – Det erminarea cadmiului;
e) STAS 5954/2-77 – De terminarea cuprului;
f) STAS 7119-91 – Dete rminarea staniului.

Art. 10. De terminarea c onţinutului de  substanţă uscată solubilă la  sucul de tomate cu sare 
sau cu sare şi zahăr se face conform calculului prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă 
din prezentele norme.

[1] Pct. 8 al art. 4 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 416/2005.
[2] Pct. 9 al art. 4 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 416/2005.
[3] Lit. b) de la alin. (3) al art. 5 a fost abrogată prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 416/2005.

Art. 5-10
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Capitolul III. Ambalare, marcare, 
depozitare, transport

Art. 11. (1) Sucurile de legume se ambalează în recipiente de diferite capacităţi, cu posibilităţi 
de închidere ermetică, confecţion ate din materiale pentru produse alimentare, avizate de 
Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

(2)Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produselor, să fie curate, uscate 
şi în stare bună. Ambalajele folosite sunt: lăzi din lemn, carton, folie termocontractibilă sau alte 
ambalaje stabilite prin contract.

Art. 12. (1) Marcarea şi etichetarea sucurilor de legume trebuie să se facă cu respecta-
rea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor 
necesare, astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării produsu-
lui.

(2) Elementele suplimentare de etichetare a sucurilor de legume sunt următoarele:
a) denumirea „suc” trebuie să fie urmată de indicarea speciei de legume din care provine; 

în cazul amestecului de sucuri provenite de la legume de specii diferite,  denumirea sub care 
se vinde produsul se înscrie cu caractere identice şi va conţine enumerarea legumelor acestora 
în ordinea descrescătoare a ponderii în amestec;

b) în cazul amestecurilor de sucuri de legume denumirea sub care se vinde produsul poate 
fi înlocuită de expresia „cocteil de suc de legume”, care va fi urmată de enumerarea leg umelor 
în ordinea descrescătoare a ponderii acestora în amestec;

c) în ceea ce priveşte denumirea „suc de roşii cocteil”, aceasta nu poate fi utilizată decât 
pentru produsul suc de roşii la care s-au adăugat condimente şi extracte aromatizante;

d)[1] în c azul în care sucurile provin din concentrate, expresia „obţinut din concentrat de 
.....”, urmată de numele legumelor/fructelor, se va înscrie sub denumirea sub care se vinde 
produsul; caracterele literelor vor fi de acelaşi tip şi aceeaşi mărime cu cele utilizate pentru 
înscrierea denumirii sub care se vinde produsul;

– se interzice înscrierea termenului „natural”;
– eticheta trebuie să conţină lista completă a ingredientelor, înscrise în ordinea descrescătoare 

a ponderii acestora; se exceptează de la înscriere apa utilizată la reconstituirea sucului din 
concentrat.

e) în cazul în care sucul de legume sau amestecul de sucuri de legume conţine ingredientele 
menţionate la art. 3 alin. (2), denumirea sub care se vinde produsul se completează cu numele 
ingredientului utilizat.

Art. 13. Adaosul de s are şi/sau zahăr, după caz, va fi  înscris vizibil, în acelaşi câmp vizual 
cu denumirea produsului.

Art. 14. Depozitarea sucurilor de legume se face în încăperi curate, uscate, ferite de razele 
solare sau de îngheţ, la o temperatură de 4-200C şi o umiditate relativă a aerului de maximum 
75%.

Art. 15. Transportul trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, în condiţii care să 
asigure integritatea ambalajelor şi menţinerea calităţii produselor, precum şi protecţia contra 
razelor solare sau îngheţului.

Art. 16. Fiecare transport trebuie să fi e însoţit de documente care să ateste provenienţa 
produselor.

[1] Lit. d) de la alin. (2) al art. 12 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din 
Ordinul nr. 416/2005.

Art. 11-16
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Capitolul IV. Dispoziţii fi nale

Art. 17. Data durabilităţii minimale este stabilită de producător.

Anexa nr. 1

Proprietăţi organoleptice 
ale sucurilor de legume

Caracteristici Condiţii de admisibilitate

Aspectul recipientului:  

– exterior
– curat, ermetic închis, cu capacul nebombat, neruginit, cu eticheta curată, 
vizibil imprimată cu toate elementele de identifi care, lipită simetric în plan pe 
recipient; la cutia metalică se admit uşoare deformări la corp, dar nu la falţ;

– interior – curat; capacul şi cutia metalică fără pete de rugină sau exfolieri ale 
peliculei protectoare

Aspectul conţinutului

– lichid omogen cu particule fi ne de pulpă în suspensie, cu o uşoară tendinţă 
de separare prin sedimentare; nu este admisă prezenţa seminţelor, 
fragmentelor de seminţe, fragmentelor de coji, a părţilor verzi, a particulelor 
negre

Consistenţa – fl uidă, normală, de lichid în amestec cu pulpă

Culoarea – specifi că componentelor utilizate; la sucul de tomate culoarea este roşie 
sau roşie-portocalie, caracteristica soiului de tomate

Gustul şi mirosul – plăcut, bine exprimat, caracteristic componentelor; nu sunt admise gustul şi 
mirosul străine, de fermentare, mucegai etc.

Corpuri străine – nu se admit

Examenul organoleptic se efectuează în conformitate cu prevederile SR 1754-94.

Anexa nr. 2[1]

Caracteristici fi zico-chimice 
ale sucurilor de legume

Caracteristici Condiţii de 
admisibilitate Metoda analizei

Substanţă uscată solubilă (exclusiv adaosul de sare 
sau de zahăr), % grade refractometrice, la 20°C, 
minim

6,0 STAS 5956/71

– pentru suc cu adaos de suc de fructe, % minim 8,0  
– pentru suc de tomate, % minim 5,0
Aciditate totală, exprimată în acid malic, raportată la 
substanţa uscată solubilă, % maxim 10,0 STAS 5952/79

Aciditate volatilă, exprimată în acid acetic, raportată la 
substanţa uscată solubilă, % maxim 0,6 STAS 5952/79

Clorură de sodiu, % maxim 1,0 STAS 5953/85
Impurităţi minerale insolubile, raportate la substanţa 
uscată solubilă, % maxim 0,015 STAS 5959/70

[1] Anexa nr. 2 a fost completată prin art. I din Ordinul nr. 832/2007.

Anexele nr. 1-2
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Anexa nr. 3

A. Determinarea conţinutului de substanţă uscată solubilă la sucul de tomate cu 
adaos de sare:

Substanţa uscată solubilă = S1 – 1,2 (C-1),
în care:
S1 – conţinutul  de substanţă uscată solubilă, în procente, corespunzător gradelor citite la 

refractometru, cu corecţia de temperatură pentru 200C;
C – conţinutul total de clor ură de sodiu, în procente, determinat
conform STAS 5953/85;
1 – conţinu tul mediu de clorură d e sodiu din tomate, în procente;
1,2 – grade refractometrice corespunză toare unui procent de clorură de sodiu.

B. Determinarea conţinutului de substanţă uscată solubilă la sucul de tomate cu 
adaos de sare şi zahăr:

Substanţa uscată solubilă = S1 – 1,2 (C – 1) – (Z – 2),
în care:
S1, C, 1 şi 1,2 au aceeaşi semnificaţie ca la lit. A;
Z – conţinutul total de zahăr, în procente;
2 – conţinutul mediu de zahăr din tomate, în procente.
Conţinutul total de zahăr se determină conform SR 3063-94.

C. Raportarea l a substanţa uscată solubilă a rezultatelor determinărilor pentru aci-
ditatea totală volatilă şi impurităţile minerale se face după următoarea formulă:

în care:
R – rezultatul determinărilor raportat la substanţa uscată solubilă, în procente;
R1 – rezultatul determinării raportat la produsul ca atare, în procente;
S – conţinutul de substanţă uscată solubilă (exclusiv adaosul de sare şi/sau zahăr), în 

procente.

Anexa nr. 3



26. Ordinul nr. 362/670/107/2002 
pentru aprobarea Normelor cu privire la conţinutul, 

fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea 
şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate

publicat în
M. Of. nr. 774 din 24 octombrie 2002

Văzând Referatul de aprobare nr. 150.227 din 8 iulie 2002, întocmit de Direcţia de industrie 
alimentară; standarde, mărci şi licenţe,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii 
Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele cu privire la conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, 
marcarea şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor 
judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului 
ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Norme cu privire la conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentele norme se referă la condiţiile privind conţinutul, fabricarea, calitatea, 
ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate destinate 
comercializării pentru consum uman.

Art. 2. Produsele menţionate la art. 1 se comercializează numai dacă respectă defi niţiile 
şi regulile stabilite în prezentele norme.
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Capitolul II. Defi niţii, conţinut, calitate

Art. 3. În sensul prezentelor norme, bulionul şi pasta de tomate sunt produse obţinute prin 
zdrobirea şi strecurarea tomatelor, la care se poate adăuga sare sau zahăr, urmate de 
concentrarea prin fierbere a sucului obţinut, până la consistenţa de bulion sau pastă, ambalate 
în recipiente ermetice sau neermetice.

Art. 4. Produsele defi nite la art. 3 se clasifi că, după conţinutul de substanţă uscată solubilă, 
după cum urmează:

1. bulion de tomate tip 18, cu minimum 18% substanţă uscată solubilă la 200C (exclusiv 
adaosul de sare);

2. pastă de tomate:
a) tip 24, cu minimum 24% substanţă uscată solubilă la 200C (exclusiv adaosul de sare);
b) tip 28, cu minimum 28% substanţă uscată solubilă la 200C (exclusiv adaosul de sare);
c) tip 36, cu minimum 36% substanţă uscată solubilă la 200C (exclusiv adaosul de sare);
d) tip 40, cu minimum 40% substanţă uscată solu bilă la 200C (exclusiv adaosul de sare).

Art. 5. Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabr icarea bulionului şi a pastei de tomate 
trebuie să corespundă următoarelor defi niţii şi descrie ri:

1. tomatele sunt legume proaspete, sănătoase, întregi, ajunse la maturitate industrială, de  
culoare roşie intensă, fără semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli criptogamice;

2. apa utilizată în scopuri tehnologice (spălare, sterilizare) trebuie să corespundă normelor 
sanitare şi condiţiilor tehnice de calitate impuse de normativele în  vigoare referitoare la apa 
potabilă;

3. sarea folosită trebuie să fie de uz alimentar şi să corespundă condiţiilor de calitate impuse 
de reglementările în vigoare;

4. zahărul utilizat în scopul  corectării substanţei uscate solubile trebuie să corespundă 
normativelor tehnice de calitate în vigoare pe produs.

Art. 6. La fabricarea bulionului şi a pastei de tomate nu este permisă adăugarea coloranţilor, 
su bstanţelor conservante şi a substanţelor de îngroşare (amidon, gume etc.).

Art. 7. La pasta de tomate dozată şi ambalată la tuburi este per mis adaosul de benzoat de 
sodiu în limitele prevăzute şi stabilite de normativele sanitare în vigoare.

Art. 8. (1) Este admisă adăugarea de sare şi/sau de zahăr la pasta de tomate la solicitarea 
scrisă a benefi ciarului.

(2) Cantitatea maximă de sare admisă a se adăuga la pasta de tomate ambalată la butoaie 
este de 10 %.

Art. 9. Proprietăţile organoleptice şi caracteristicile fi zico-chimice pe care trebuie să le 
îndeplinească bulionul şi pasta de tomate sunt redate în anexele nr. 1 şi, respectiv, nr. 2, care 
fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 10. (1) Proprietăţile microbiologice, conţinutul de metale grele şi pesticide din bulionul 
şi pasta de tomate trebuie să se încadreze în limitele stabilite de reglementările sanitare în 
vigoare.

(2) Verificarea parametrilor prevăzuţi la alin. (1) şi la art. 9 se efectuează periodic şi se 
garantează de producător la fiecare livrare.

Art. 11. Metodele de analiză utilizate pentru verifi carea caracteristicilor prevăzute la art. 10 
alin. (1) trebuie să corespundă prevederilor următoarelor standarde:

Art. 3-11
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1. proprietăţi microbiologice conform SR 8924-95 Conserve alimentare în recipiente închise 
ermetic. Analiza microbiologică şi STAS 8731-85 Produse de legume şi fructe. Determinarea 
conţinutului în filamente de mucegai;

2. conţinutul de pesticide, conform:
a) STAS 12497-86 Produse de legume şi fruct e; determinarea reziduurilor de pesticide 

organoclorurate;
b) STAS 12905-90 Produse de legume şi fructe; determinarea reziduurilor de pesticide 

organofosforice;
3. c onţinutul de metale grele, conform:
a) STAS 5954/1-86 Produse de legume şi fructe; mineralizarea probelor în vederea 

determinării metalelor;
b) STAS 7118-79 Determinarea arsenului;
c) STAS 5955-86 Determinarea plumbului;
d) STAS 7852-80 Determinarea cadmiului;
e) STA S 5954/2-77 Determinarea cuprului;
f) STAS 7119-91 Determinarea staniului.

Art. 12. Determinarea conţin utului de substanţă uscată solubilă la pasta de tomate cu adaos 
de sare se face conform calculului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integ rantă din 
prezentele norme.

Capitolul III. Ambalare, 
marcare, depozitare, transport

Art. 13. Bulionul şi p asta de tomate se ambalează în recipient e de diferite capacităţi, cu 
posibilităţ i de închidere ermetică sau neermetică,  confecţionate din materiale pentru produs e 
alimentare, avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

Art. 14. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produselor, să fi e curate, 
uscate, în stare bună; ambalajele folosite sunt: lăzi din lemn, carton, folie contractibilă sau alte 
ambalaje stabilite prin contract şi care trebuie să corespundă prevederilor din normativele în 
vigoare pe produs.

Art. 15. (1) Marcarea şi etichetarea bulionului şi a pastei de tomate trebuie să se facă cu 
respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor şi înscrierea tuturor 
informaţiilor necesare, astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul achiziţionării 
produsului.

(2) Menţiunile specifice produsului, care trebuie inscripţionate obligatoriu, precum şi 
restricţionarea unor informaţii care pot induce în eroare consumatorul, sunt următoare-
le:

a) înscrierea cantităţii nete se face în conformitate cu instrucţiunile de metrologie legală în 
vigoare;

b) menţionarea substanţei uscate solubile, exprimată în grade refractometrice la 200C;
c) este interzisă înscrierea pe etichetă a menţiunii „natural”.

Art. 16. Adaosul de sare şi/sau de zahăr, după caz, va fi  înscris sub formă procentuală, în 
mod vizibil, în acelaşi câmp vizual cu denumirea sub care se vinde produsul.

Art. 17. Marcarea butoaielor din lemn se face prin şablonare pe capac cu vopsea rezistentă 
la apă sau prin etichetare. Etiche tele vor fi  confecţionate din tablă, placaj sau alt material, se 
vor aplica pe unul dintre capace şi vor cuprinde  toate elementele de identifi care prevăzute în 
reglementările legale în vigoare privind etic hetarea produselor alimentare.

Art. 12-17
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Art. 18. (1) Depozitarea bulionului şi a pastei de tomate se face în încăperi curate, uscate, 
ferite de razele solare sau de îngheţ, la o temperatură de maximum 200C şi o umiditate relativă 
a aerului de maximum 75%.

(2) Butoaiele cu pastă de tomate cu conţinut mic de sare de 2-4% se păstrează în depozite 
frigorifice, iar butoaiele cu pastă de tomate cu adaos de 8-10% sare se pot depozita în încăperi 
ferite de razele solare, de ploaie şi de îngheţ, la temperatura de circa 150C.

Art. 19. Transportul trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, în condiţii care să 
asigure integritatea ambalajelor şi menţinerea calităţii produselor, precum şi protecţia contra 
razelor solare sau îngheţului.

Art. 20. Fiecare transport trebuie să fi e însoţit de documentul de certifi care a calităţii 
produsului, întocmit de producător, conform reglementărilor legale în vigoare.

Capitolul IV. Dispoziţii fi nale

Art. 21. Data durabilităţii minimale, respectiv data până la care produsele îşi păstrează 
caracteristicile specifice în condiţiile de depozitare prevăzute în aceste norme, este stabilită şi 
garantată de producător.

Anexa nr. 1

Caracteristici organoleptice 
ale bulionului şi pastei de tomate

Denumirea 
caracteristicii Condiţii de admisibilitate

Aspectul recipientului:
– exterior

– interior

– curat, ermetic închis, cu capacul nebombat, neruginit, cu eticheta curată, 
vizibil imprimată cu toate elementele de identifi care, lipită simetric în plan pe 
recipient; la cutia metalică se admit uşoare deformări la corp, dar nu la falţ;
– butoaiele trebuie să fi e curate, să nu prezinte scurgeri şi miros străin.
– curate; capacul şi cutia metalică fără pete negre sau de rugină, exfolieri 
sau zgârieturi ale peliculei de lac; este admisă o uşoară marmorare datorită 
sulfurii de staniu.

Aspectul conţinutului
– masă omogenă, densă la pasta de tomate, fi n strecurată, fără corpuri 
străine: seminţe, pieliţe, frunze; fără semne de alterare, respectiv mucegai 
sau fermentare.

Culoare – roşie intensă până la roşie cărămizie, uniformă în toată masa produsului.

Gust şi miros

– specifi ce concentratelor de tomate; fără gust şi miros străin: de afumat, 
ars, fermentare, mucegai; nu este admis gustul amar sau acru; la pasta de 
tomate cu sare, este admis gustul sărat, funcţie de cantitatea de sare 
adăugată.

Examenul organoleptic se efectuează în conformitate cu prevederile SR 1754-94.

Anexa nr. 2

Caracteristicile fi zico-chimice 
ale bulionului şi pastei de tomate

Denumirea caracteristicii
Condiţii de admisibilitate

Metode de 
analizabulion pasta tomate

tip 18 tip 24 tip 28 tip 36 tip 40
Substanţă uscată solubilă (exclusiv adaosul 
de sare), % grade refractometrice, la 20°C, 
min.

18 24 28 36 40 STAS 5856/71

Art. 18-21
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Aciditate totală, exprimată în acid citric şi 
raportată la substanţa uscată solubilă, % 
max.

10 STAS 5952/79

Aciditate volatilă, exprimată în acid acetic şi 
raportată la substanţa uscată solubilă, % 
max.

0,50 STAS 5952/71

Impurităţi minerale insolubile, raportate la 
substanţa uscată solubilă, % max. 0,050 STAS 5959/70

Indice de culoare, exprimat în grade 
GARDNER, min. 1,7  

Anexa nr. 3

Determinarea conţinutului de substanţă uscată solubilă 
la pasta de tomate cu adaos de sare

Substanţa uscată solubilă = S1 – 1,2(C – 1), în care:
S1 = gradul refractometric, citit la refractometru, cu corecţia de temperatură la 200C;
C = conţinutul total de clorură de sodiu, în procente;
1 = conţinutul mediu de  clorură de sodiu din concentratul de tomate fără adaos de sare;
1,2 = numărul de grade refrac tometrice corespunzătoare unui procent de clorură de sodiu.

Anexa nr. 3



27. Ordinul nr. 378/865/228/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, 

conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, 
marcarea, depozitarea şi transportul măslinelor de masă

publicat în
M. Of. nr. 945 din 15 octombrie 2004

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 348/948/208/2006 pentru modifi carea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul măslinelor de masă, 
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 378/865/228/2004 
(M. Of. nr. 717 din 22 august 2006).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul măslinelor de masă, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul măslinelor de masă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare pe care trebuie să le îndeplinească măslinele de masă care sunt 
comercializate pentru consumul direct sau care suferă o transformare, inclusiv reambalare, pe 
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teritoriul României, pentru a putea garanta că acestea nu prezintă nici un risc pentru consumul 
uman şi sunt prezentate corect, conform principiilor de bază privind protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică măslinelor de masă care sunt supuse 
unor transformări în gospodăriile individuale pentru consumul propriu şi nici acelora care sunt 
în tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă 
un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Art. 3.[1] Prevederile art. 5, 7, 8, 9 şi 11 nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate 
în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în 
mod legal într-un stat semnatar al acordului privin d Spaţiul Economic European, cu condiţia 
ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent 
cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II. Natură. Conţinut

Art. 4. „Măsline de masă” este denumirea de produs finit, fabricat în scopul vânzării, dată 
în mod curent fructelor soiurilor cultivate ale Olea europaea sativa Hoffg, Link, care au fost 
tratate sau prelucrate prin procedee adecvate de conservare în vederea prelungirii perioadei 
de valabilitate a lor pentru consumul uman.

Art. 5. Denumirea fi ecărui produs trebuie să indice corect natura alimentului şi pentru 
aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

a) denumirea materiei prime „măsline” sau „măsline de masă”;
b) tipul de produs, conform specificaţiilor din anexa nr. 1;
c) denumirea tratamentului sau prelucrării la care au fost supuse pentru asigurarea 

conservabilităţii, conform specificaţiilor din anexa nr. 2;
d) denumirea formei sub care se prezintă măslinele: „întregi”, „fără sâmburi”, „felii” etc., 

conform specificaţiilor din anexa nr. 3, exceptând situaţiile în care măslinele sunt ambalate în 
recipiente transparente;

e) denumirea ingredientului vegetal care conferă produsului o caracteristică specială, 
conform specificaţiilor din anexa nr. 4, spre exemplu: „cu adaos de ...” sau „cu ...”;

f) dimensiunea măslinelor întregi sau divizate conform specificaţiilor din anexa nr. 3;
g) denumirea soiului.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Măslinele de masă oferite pentru consum, definite şi descrise prin prezenta normă, 
trebuie să fie sănătoase, salubre, corespunzătoare pentru consum uman, preparate din materii 
prime şi auxiliare sănătoase, prelucrate şi ambalate în condiţii de igienă impuse de reglementările 
în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită, defi nită şi descrisă în anexa nr. 1, trebuie să îndeplinească 
cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară pentru legume şi fructe proaspete prevăzute de 
reglementările în vigoare.

Art. 8. Saramura în care sunt conservate măslinele trebuie să îndeplinească cerinţele din 
anexa nr. 4 şi cerinţele de calitate şi siguran ţă alimentară prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 9. Ingredientele utilizate, defi nite şi descrise în anexa nr. 4, trebuie să corespundă 
reglementărilor în vigoare şi să nu depăşească limitele maxime admise.

[1] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 348/2006.

Art. 2-9
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Art. 10. Spaţiile în c are sunt prelucrate sau ambalate măslinele, incluzând instalaţiile şi 
echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul 
să îndeplinească cerinţele de sănătate şi ca lifi care stabilite prin reglementările în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Măslinele de masă trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate corespunzătoare 
proprietăţilor organoleptice şi fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 5, respectiv anexa 
nr. 6. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform 
prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme nu trebuie să depăşească limit ele maxime admise prevăzute de reglementările 
în vigoare. La măslinele conservate prin sterilizare termică durata şi temperatura procesului 
trebuie să fi e menţinute la valori sufi cient de mari pentru a distruge sporii de Clostridium 
botulinum.

Art. 13. Se interzic fabricarea şi comercializarea măslinelor de masă care conţin cantităţi 
de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu măslinele pot fi confecţionate din lemn, 
metal, sticlă, materiale plastice sau orice alt material care îndeplineşte cerinţele prevăzute de 
reglementările în  vigoare.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractilă 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16.  Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la  momentul cumpărării, şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

1. denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4;
2. cantitatea netă;
3. cantitatea netă fără lichid;
4. lista ingredientelor;
5.[1] condiţiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicaţ ii speciale;
6. data durabilităţii minimale, care se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte 

de ....”, cu menţionarea lunii şi anului;
7. o menţiune care să permită identificarea lotului (această menţiune nu este obligatorie în 

cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodi ficată cel 
puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

8. nume le şi adresa producăt orului sau ale ambalatorului ori ale  distribuitorului sau ale 
  importatorului produsului;

9. ţara de origine a produsului.

[1] Pct. 5 al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 348/2006.

Art. 10-16
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Art. 17. Pentru măslinel e de masă care se comercializează pe teritoriul României informaţiile 
de pe etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara pro ducătoare, fără a 
exclude însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18.[1] Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în încăperi curate, 
aerisite, ferite de razele solare sau îngheţ şi cu respectarea condiţiilor impuse de producător.

Art. 19. Transp ortul măslinelor de masă trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, 
în condiţii care să asigure integritatea amb alajelor şi menţinerea calităţii produsel or, precum 
şi protecţia contra razelor solare sau a îngheţului.

Art. 20. Fiecare transport de măsline de masă trebuie să fi e însoţit de documente care să 
ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentară.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 21. Anexel  e nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

Măslinele utilizate ca materie primă la fabricarea produsului „măsline de masă” trebuie să 
 fie sănătoase, curate, cu grad de maturitate apropiat, calibrat e, lipsite de defecte ce ar putea 
afecta comestibilitatea sau conservarea lor, lipsite de corpuri străine (ingredientele autorizate 
nu sunt considerate corpuri străine), fără semne de alterare, şi trebuie să se încadreze în unul 
dintre următoarele tipuri:

a) măsline verzi: obţinute din fructe recoltate în cursul ciclului de maturare, înainte de 
pârguire, în momentul în care au ajuns la  dimensiunea lor normală. Culoarea acestora poate 
varia de la verde la galben pai;

b) măsline blonde: obţinute din fructe cu tentă roz, roz-vineţie sau brună, recoltate în 
momentul pârguirii şi înaintea maturităţii complete;

c) măsline negre: obţinute din fructe recoltate la maturitate completă sau cu puţin timp 
înainte de maturitatea completă. Culoarea acestora poate varia, în funcţie de zona de producere 
şi perioada de recoltare, de la negru roşiatic la castaniu închis, trecând prin negru violaceu, 
violet închis şi negru măsliniu (aceste caracteristici se referă atât la pieliţă, cât şi la pulpa 
fructului).

Anexa nr. 2

Sortimente comercializate în mod curent

1. Măsline verzi
a) Măsline verzi tratate, în saramură: se obţin din fructe tratate cu o soluţie alcalină (leşie) 

şi apoi conservate în saramură, unde suferă un proces de fermentare lactică naturală totală 
sau parţială.

Dacă fermentarea nu este completă,  pentru a se asigura un pH situat în limitele prevăzute 
de prezenta normă, conservarea va fi realizată prin:

(i) sterilizare sau pasteurizare;
(ii) adăugare de conservanţi;

[1] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 348/2006.

Art. 17-21
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(iii) refrigerare;
(iv) tratament cu azot sau dioxid de carbon, fără saramură.
b) Măsline verzi netratate, în saramură: sunt obţinute din fructe plasate direct în saramură 

şi conservate prin fermentare naturală.

2. Măsline blonde
a) Măsline blonde tratate, în saramură: sunt obţinute din fructe tratate cu o soluţie alcalină, 

supuse procesului de fermentare naturală şi conservate:
(i) în saramură;
(ii) prin tratament termic;
(iii) în saramură şi prin tratament termic.
b) Măsline blonde netratate, în saramură: sunt obţinute din fructe p lasate direct în saramură 

şi conservate prin fermentare naturală.

3. Măsline înnegrite prin oxidare, în saramură: sunt obţinute din măsline verzi sau b londe 
înnegrite prin oxidare, trat ate cu o soluţie alcalină, condi ţionate în saramură  şi conservate prin 
tratament termic (sterilizare).

4. Măsline negre
a) Măsline negre în saramură: sunt obţinute din fructe ferme, netede, cu pieliţa lucioasă şi, 

în funcţie de modul de preparare, pot prezenta pe suprafaţa lor mici concavităţi.
a1) Măsline negre tratate: sunt obţinute din fructe tratate cu o soluţie alcalină, supuse 

procesului de fermentare naturală şi conservate pri n următoarele proce dee:
(i) în saramură;
(ii) p rin sterilizare sau pasteurizare;
(iii) prin adă ugare de conservanţi.
a2) Măsline negre netratate: sunt obţinute din fructe plasate direct în saramură; prezintă 

un gust de fruct mai pronunţat , comparativ cu măslinele negre tratate şi în general au un gust 
uşor amărui. Aceste măsline fermentate natural sunt conservate prin următoarele procedee:

(i) în saramură;
(ii) prin sterilizare sau pasteurizare;
(iii) prin adăugare de conservanţi.
b) Măs line negre zbârcite: sunt obţinute din fructe recoltate chiar înainte de maturitatea 

completă, imersate într-o soluţie slab alcalină şi conservate prin suprasărare în butoaie.
c) Măsline negre netratate, zbârcite în mod natural: sunt obţinute din fructe recoltate după 

maturitatea completă, zbârcite (în mod natural) în copac şi tratate direct cu saramură.
d) Mă sline negre în sare  cristalizată: aceste măsline prezintă u n aspect zbârcit sau încreţit, 

dar cu pieliţa intactă.
d1) Măsline negre tratate, în sare cristalizată: sunt obţinute din fructe ferme, practic coapte, 

care după un tratament slab alcalin sunt conservate în straturi alternative de măsline şi clorură 
de sodiu cristalizată sau prin adăugarea în exces a clorurii de sodiu cristali zate.

d2) Măsline n egre netratate, în sare cristalizată: su nt obţinute din fructe recoltate la 
ma turitate completă şi conservate în straturi alternative de măsline şi clorură de sodiu 
cristalizată sau prin adăugare în exces a clorurii de sodiu cristalizate. Acest tip de măsline 
prezintă un  gust uşor amărui şi un gust de fructe mai pronunţat decât măslinele negre tratate, 
în sare cristalizată.

d3) Măsline negre netratate, zbârcite în mod natural, în sare cristalizată: sunt obţinut e din 
fructe recoltate după maturitatea completă, zbârcite (în mod natural) în copac şi conservate în 
straturi alternative de măsl ine şi clorură de sodiu cristalizată sau prin adăugarea în exces a 
clorurii de sodiu cristalizate.

d4) Măsline negre netratate cu pieliţă, în sare cristalizată: sunt obţinute din fructe recoltate 
la maturitate completă, care după perforarea (înţeparea) pieliţei sunt conservate în straturi 

Anexa nr. 2
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alte rnative de măsline şi clorură de sodiu cristalizată sau prin adăugarea în exces a clorurii de 
sodiu cristalizate.

e) Măsline negre deshidratate: sunt obţinute din fructe coapte, care după opărire sunt parţial 
deshidratate prin adăugare de clorură de sodiu şi încălzire foarte slabă.

5. Măsline sparte: sunt obţinute din fructe întregi, proaspete sau în prealabil tratate cu 
saramură şi supuse unei operaţii în care pu lpa este spartă, sâmburele rămânând intact în 
interiorul fructelor. Aceste măsline pot fi  tratate cu o soluţie slab alcalină şi sunt conservate 
în saramură, eventual aromatizată, cu sau fără adaos de oţet. Există 4 tipuri de măsline 
sparte:

(i) măsline verzi sparte, netratate, în saramură;
(ii) măsline verzi sparte, murate, netratate;
(i ii) măsline verzi sparte, tratate;
(iv) măsline blonde sparte.

6. Măsline crestate: sunt obţinute din măsline verzi, blonde sau negre crestate longitudinal, 
prin tăierea pieliţei şi a unei părţi a pulpei, conservate în saramură cu adaos (facultativ) de oţet; 
se pot adăuga ulei de măsline şi substanţe aromatizante. Există două ti puri de măsline crestate:

(i) tratate, atunci când sunt crestate după ce au fost supuse unui tratament alcalin;
(ii) netratate.

7. Specialităţi: sunt obţinute prin diferite moduri de preparare a măslinelor. Aceste specialităţi 
păstrează denumirea de „măsline” atâta timp cât fructele utilizate se supun defi niţiilor generale 
din prezenta normă. Denumirile utilizate în acest caz trebuie să fi e sufi cient de explicite, pentru 
a nu genera confuzii privind originea şi natura produsului, şi trebuie să respecte cerinţele 
prezentei norme.

Anexa nr. 3

Forme de prezentare. Calibrare

1. For me de prezentare:
a) întregi: măsline în forma lor na turală, cu sâmburi, cu sau fără peduncul;
b) fă ră sâmburi: măsline în forma lor natur ală, cărora li s-au extras sâmburii;
c) umplute: măsline fără sâmburi umplute cu unul sau mai multe ingrediente specifice [ardei 

roşu (Pimenta officinalis), ceapă, migdale, ţelină, anşoa, măslină, coji de lămâie sau portocală, 
alune, capere (Capparis spinosa) sau paste preparate din acestea];

d) jumătăţi: măsline fără sâmburi sau măsline ump lute, tăiate în două părţi aproximativ 
egale;

e) sferturi: măsline fără sâmburi, tăiate î n 4 părţi aproxi mativ egale pe direcţia axei mari a 
fructului;

f) secţiuni: măsline fără sâmburi, tăiate longitudinal în mai mult de 4 părţi aproximativ egale;
g) felii rotunde: măsline fără sâmburi sau măsline umplute, tăiate în felii paralele, de grosime 

aproape uniformă;
h) tocate: măsline fără sâmburi, tăiate în bucăţi mici de dimensiuni şi forme neregulate, ce 

conţin în proporţie de maximum 5% unităţi ce pot fi identificate (ca de exemplu, punctul de 
inserţie al pedunculului şi bucăţi de felii rotunde);

i)  sparte: măsline sparte accidental în timpul îndepărtării sâmburilor sau introducerii 
 umpluturii. Aceste măsline pot conţine fragmente de umplutură;

j) salată de măsline: măsl ine sparte sau amestec de măsline sparte şi măsline fără sâmburi, 
cu adaos (facultativ) de capere şi cu fragmente de umplutură (în acest amestec, măslinele sunt 
cele care predomină);

Anexa nr. 3
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k) măsline cu capere: măsline întregi sau fără sâmburi, în general de dimensiuni mici, cu  
capere şi cu adaos (facultativ) de umplutură (în acest amestec, măslinele sunt cele care 
predomină);

l) alte  moduri de prezentare: orice alt mod de prezentare este permis, cu condiţia ca acesta 
să îndeplinească următoarele ce rinţe:

(i) să fie suficient de distinct de modurile de prezentare enumerate în prezenta normă;
(ii) să răsp undă la toate specificaţiile relevante din prezenta normă, inclusiv cele legate de 

toleranţa defectelor admise, masa netă şi  orice altă specificaţie din această normă care este 
aplicabilă modului de prezentare asemănător cu cel sub care se prezintă produsul;

(iii) să fie corect prezentat pe etichetă, pentru a nu induce în eroare consumatorul.

2. În funcţie de modul de aşezare în  ambalaj, măslinele pot fi  prezentate după cum urmează:
a) ordonat: măslinele sunt aşezate în recipiente rigide, transparente, în mod ordonat, fie 

simetric, fie  urmând forme geometrice;
b) neordonat: măslinele nu sunt aşezate în mod ordonat în recipiente.

3. Calibrarea
a) Măslinele de masă sunt calibrate după numărul fructelor conţinute într-un kilogram sau 

într-un hectogram.
În cazul  în care unitatea de masă este kilogramul, scala calibrelor este următoarea:

 60/70 121/140 201/230
71/80 141/160 231/260
81/90 161/180 261/290
91/100 181/200 291/320
101/110  321/350
111/120  351/380
  381/410

 Pentru valori mai mari de 410, diferenţa dintre cele două numere întregi ce definesc calibrul 
va fi de 50 de măsline.

Pentr u măslinele umplute, în mod excepţional, începând cu calibrul 201/220 şi până la 
calibrul 401/420, diferenţa dintre cele două numere întregi ce definesc calibrul va fi de 20 de 
măsline.

b) Calibrarea este  obligatorie pentru măslinele întregi (se includ aici şi măslinele sparte şi 
cele crestate), fără sâmburi, umplute şi jumătăţi.

c) În cadrul fiecărui calibru se  impune ca într-un eşantion de 100 de măsline, după îndepărtarea 
măslinelor cu diametrul ecuatorial cel mai mare şi, respectiv, cel mai mic, diferenţa dintre 
diametrele ecuatoriale ale măslinelor rămase să nu depăşească 4 mm.

d) În cazul măslinelor fără sâmburi, calibrul indica t se referă la măslinele întregi din care 
acestea provin. În cadrul operaţiei de calibrare, numărul de măsline fără sâmburi conţinute 
într-un kilogram trebuie să fie multiplicat cu un coeficient stabilit de fiecare ţară producătoare. Numărul 
astfel obţinut trebuie să fie cuprins în intervalul determinat de cele două cifre, ce exprimă calibrul 
măslinelor întregi (cu sâmburi) din care au fost obţinute măslinele fără sâmburi (se admite o 
toleranţă de o unitate).

e) În cadrul fiecărui calibru, la un eşantion de 100 de măsline, după îndepărtarea măslinelor 
cu diametrul ecuatorial cel mai mare şi, respectiv, cel mai mic, toleranţa maximă admisă este:

(i) 10%, în cazul în care diferenţa între cele două numere întregi ce definesc calibrul este 
de 10 fructe;

(ii) 5% , în cazul în care diferenţa între cele două numere întregi ce definesc calibrul este 
de 20 de fructe;

(iii) 2%, î n cazul în care diferenţa între cele două numere întregi ce definesc calibrul este 
mai mare de 30 de fructe.

Anexa nr. 3
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Anexa n r. 4

Ingrediente. Limite admise

Utilizarea următoarelor ingrediente este admisă în limitele specificate:
1. Apă, clorură de sodiu, oţet, ulei de măsline, zaharuri, în cantităţi stabilite prin tehnologia 

de fabricaţie
2. Orice produs comestibil  simplu sau în combinaţie cu altele, utilizate ca umplutură, de 

exemplu: ardei roşu (Pimenta officinalis), ceapă, migdale,  ţelină, anşoa, capere (Capparis 
spinosa) utilizate simple sau în amestec sub formă de paste, în cantităţi stabilite prin tehnologia 
de fabricaţie

3. Condimente şi extracte ale acestora, plante aromatice, în cantităţi stabilite prin tehnologia 
de fabricaţie

4. Aditivi alimentari

  
Limita maximă
(în m/m din masa totală a 
măslinelor, inclusiv saramura)

a) Conservanţi: pot fi  utilizaţi singuri sau în amestec 
(excepţie fac măslinele fermentate total sau conservate 
prin sterilizare, la care nu este admisă utilizarea 
conservanţilor):

 

(i) Acid benzoic (E 210) şi săruri de sodiu (E 211) sau 
potasiu (E 212) ale acestuia

500 mg/kg (exprimat în acid 
benzoic)

(ii) Acid sorbic (E 200) şi săruri de potasiu (E 202) ale 
acestuia

1.000 mg/kg (exprimat în acid 
sorbic)

(iii) În amestec pct. (i)+(ii) maximum 1.000 mg/kg
b) Acidifi anţi:  
(i) Acid lactic (E 270)

Stabilite prin tehnologia de 
fabricaţie

(ii) Acid citric (E 330)
(iii) Acid L(+) tartric (E 334)
(iv) Acid acetic (E 260)
(v) Dioxid de carbon (E 290)
c) Antioxidanţi:  
Acid ascorbic (E 300)  
d) Stabilizatori: pentru stabilizarea culorii, doar în cazul 
măslinelor tratate înnegrite prin oxidare:  

(i) Gluconat feros (E 579) 150 mg/kg (exprimat în Fe total 
conţinut în măsline)

(ii) Lactat feros (E 585) 150 mg/kg (exprimat în Fe total 
conţinut în măsline)

e) Aromatizanţi naturali Prin tehnologia de fabricaţie
f) Potenţatori de gust (exclusiv la măslinele umplute cu 
anşoa):  

Glutamat monosodic (E 621) 10 g/kg
g) Agenţi de îngroşare şi aglutinare
(se utilizează doar în cazul pastelor utilizate ca umpluturi):  

(i) Alginat de sodiu (E 401)

Stabilită prin tehnologia de 
fabricaţie

(ii) Caragen (E 407)
(iii) Gumă guar (E 412)
(iv) Gumă xantan (E 415)
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h) Agenţi de întărire: (doar pentru măslinele umplute cu 
paste):

 

(i) Clorură de calciu (E 509)
Stabilită prin tehnologia de 
fabricaţie

(ii) Lactat de calciu (E 327)
(iii) Citrat de calciu (E 333)
(iv) Clorură de potasiu (E 508)
i) Alţi aditivi:  
(i) Hidroxid de sodiu (E 524) sau potasiu (E 525) Stabilită prin tehnologia de 

fabricaţie(ii) Acid clorhidric (E 507)
j) Aditivi tehnologici:  
(i) Culturi ale microorganismelor lactice

Stabilită prin tehnologia de 
fabricaţie

(ii) Azot (E 941)
(iii) Dioxid de carbon (E 290)

5. Lichidul de conservare: se obţine prin dizolvarea clorurii de sodiu de uz alimentar în apă 
potabilă cu sau fără ingrediente admise şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) Saramura trebu ie să fie curată, să nu prezinte gust şi miros străine şi să nu conţină 
corpuri străine; în cazul măslinelor ambalate în recipiente din sticlă, saramura trebuie să fie 
limpede.

b) Conţinutul minim de clorură de sodiu şi pH-ul saramurii pentru diferite produse sunt 
prezentate în tabelul următor:

 Tipul comercial şi modul de preparare Conţinutul minim de clorură de sodiu (%) PH maxim
Măsline verzi tratate şi netratate:   
– în recipiente ermetic închise 5 4,0
– în recipiente neermetic închise 6 4,5
Măsline verzi condimentate*);   
– în recipiente ermetic închise 4 4,0
– în recipiente neermetic închise 6 4,5
Măsline blonde:   
– toate tratamentele 6 –
Măsline negre:   
– în saramură 7 –
– cu clorură de sodiu cristalizată 10 –

) Măslinele verzi condimentate sunt obţinute din măsline verzi, supuse unui tratament 
special, prin adăugarea unui lichid de umplere ce conţine substanţe vegetale aromatice şi 
eventual oţet.

c) Atunc i când măslinele sunt conservate prin pasteurizare (toate tipurile comerciale), 
conţinutul în clorură de sodiu al saramurii poate fi redus la 2%, cu condiţia ca pH-ul să fie 
4,3. Lichidul de acoperire a măslinelor pasteurizate poate să nu conţină clorură de sodiu, dar 
în aceste condiţii limita maximă a pH-ului trebuie să fie 4.

d) În cazul măslinelor negre, c onţinutul în clorură de sodiu al saramurii poate fi redus la 
5%, dar limita maximă a pH-ului trebuie să fie 5,5.

e) În cazul măslinelor verzi conservate p rin fermentaţie lactică naturală, aciditatea minimă 
a saramurii trebuie să fie de 0,4%, exprimată în acid lactic.

f) În cazul măslinelor sterilizate nu este impusă o va loare pentru conţinutul minim în clorură 
de sodiu al saramurii, dar limita maximă a pH-ului trebuie să fie 8.
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Anexa nr. 5

Cerinţe organoleptice. Calitate

1. Măslinele de masă trebuie să se înscrie în limitele maxime de to leranţă a defectelor 
specificate în tabelul nr. 1, pentru a fi acceptate din punct de vedere calitativ.

2. Defectele ale căror limite de toleranţă sunt specificate în tabelul nr. 1 se definesc după 
cum urmează:

a) corpuri străine inofensive: orice materie vegetală (frunze, pedunculi detaşaţi etc. ) care 
nu reprezintă un risc pentru sănătate şi care nu afectează aspectul produsului, exceptând 
ingredientele autorizate în prezenta normă;

b) defecte care nu afectează pulpa: semne superficiale care afectează epicarpul (vânătăi, 
lovituri, p ete provocate de atingerea uşoară a crengilor), dar care nu penetrează în mezocarp 
şi nu sunt consecinţa unei boli;

c) defecte care afectează pulpa: imperfecţiuni sau leziuni ale mezocarpului, care pot să fie 
sau nu asociate cu semn e superficiale;

d) fructe zbârcite, la sortimentele de măsline „întregi”, „întregi umplute”, „întregi fără sâmburi”, 
„jumătăţi” sau „sfer turi”, măsline zbârcite astfel încât aspectul lor este modificat (face excepţie 
produsul „măsline zbârcite în mod natural”);

e) fructe moi sau fibroase: măsline care sunt excesiv sau anormal de moi ori fibroase, în 
raport cu tipul comercial în care se încadrează;

f) fructe care  prezintă culoare anormală: măsline a căror culoare diferă în mod semnificativ 
de culoarea caracteristică produsului respectiv şi de a majorităţ ii fructelor conţinute în recipient;

g) fructe atacate de boli criptogamice şi mucegai: fructe mate şi care prezintă pete negre produse 
de miceliu unor fungi (Macrophoma, Gloesporium etc.) ce se dezvoltă fie în  interior, determinând 
astfel deshidratarea ţesuturilor, fie pe suprafaţa măslinelor, afectând astfel culoarea acestora;

h) fructe atacate de insecte (altele decât Dacus Oleae) cu orificii la suprafaţă: fructe deformate 
ce prezintă pete anormale sau au un aspect anormal al mezocarpului;

i) defecte produse  prin tehnici de cultură anormale: fructe al căror epicarp a fost în mod 
accidental ars;

j) fructe atacate de Dacus Oleae: fructe deteriorate de Dacus Oleae, cu orificiu de  ieşire al 
acestuia;

k) pedunculi: măsline ce prezintă pedunculi cu lungime mai mare de 3 mm (fac excepţie 
fruc tele întregi în al căror mod de prezentare sunt acceptaţi pedunculii);

l) defecte ale umpluturii (în cazu l măslinelor umplute): consistenţă necorespunzătoare şi 
culoare anormală a umpluturii, ce afectează aspectul produsului; măsline ce nu conţin umplutură 
sau au fost incom plet umplute;

m) sâmburi şi fragmente de sâmburi (fac excepţie măslinele întregi): sâmbure întreg sau 
fragmente de sâmbure ce cântăresc cel puţin 5 mg.

Tabelul nr. 1

 Denumirea defectului

Toleranţa maximă
(exprimată ca procente din măsline)

Măsline 
verzi

Măsline blonde şi 
măsline înnegrite 

prin oxidare

Măsline 
negre

Corpuri străine inofensive: o unitate/kg    
Defecte ce nu afectează pulpa 7 10 12
Defecte ce afectează pulpa 5 5 8
Fructe zbârcite 5 5 10
Fructe moi sau fi broase 10 12 12
Fructe ce prezintă culoare anormală 10 10 10
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Fructe atacate de boli criptogamice şi mucegai 10 10 10
Fructe atacate de insecte 10 10 12
Defecte provocate de tehnici de cultură anormale – – –
Fructe atacate de Dacus Oleae 6 7 10
Pedunculi 5 5 5
Defecte ale umpluturii    
Măsline fără umplutură:    
– ordonate 5 – –
– neordonate 10 – –
Măsline umplute necorespunzător 10 – –
Sâmburi    
Măsline fără sâmburi şi umplute 2 2 2
Măsline tocate, sparte şi salată de măsline (raportat la 300 g) 2 2 2
Fragmente de sâmburi    
Măsline fără sâmburi şi umplute 2 2 2
Măsline tocate, sparte şi salată de măsline (raportat la 300 g) 2 2 2
Sâmburi sparţi    
Măsline sparte 6 6 -
Suma toleranţelor nu trebuie să fi e mai mare de: 17% 17% 17%

Toleranţele stabilite pentru sâmburi şi fragmente de sâmburi nu sunt incluse în suma toleranţelor.

3. Măslinele de masă se produc în 3 clase de calitate, admise în comerţul internaţional:
a) calitatea  „Extra”, în care se încadrează măslinele de calitate superioară, având caracteristicile 

specifice soiului căruia aparţin, care pot prezenta defecte foarte mici de culoare, formă sau 
fermitate a pulpei, respectiv epidermei, care nu afectează aspectul în ansamblu al acestora şi 
caracteristicile organoleptice ale fiecărui fruct în parte. În această categorie pot fi încadrate 
doar măslinele „întregi”, „sparte”, „crestate”, „fără sâmburi”, şi „umplute”, aparţinând celor mai 
bune soiuri şi având un calibru mai mare de 351/380;

b) calitatea „Întâi”, în care se încadrează măslinele de  calitate bună, cu grad de maturitate 
uniform, având caracteristicile specifice soiului căruia îi aparţin şi care pot prezenta defecte 
mici de culoare şi de formă ale epidermei sau de fermitate ale pulpei, care nu afectează aspectul 
în ansamblu al acestora şi caracteristicile organoleptice ale fiecărui fruct în parte. În această 
categorie pot fi încadrate toate sortimentele descrise în prezenta normă, cu excepţia celor 
„tocate”, „sparte” şi „pastei de măsline”;

c) calitatea „A doua” sau „Standard”, în care se încadrează măslinele ce îndeplinesc criteriile 
m inime de calitate prezentate în tabelul nr. 1.

4. Cerinţele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească măslinele de masă pentru a 
putea fi încadrate în clasele de calitate definite şi descrise la pct. 3 sunt specificate în tabelele 
nr. 2, 3 şi 4, după cum urmează:

Tabelul nr. 2

Clase de calitate pentru măsline verzi

 Denumirea defectelor

Toleranţe maxime
(exprimate ca procente din măsline)

„Extra” „Întâi”
„A doua” 

sau 
„Standard”

Corpuri străine inofensive: o unitate/kg    
Defecte ale epidermei, fără afectarea pulpei 3 5 7
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Defecte ale epidermei, cu afectarea pulpei 2 3 5
Fructe zbârcite 1 2 5
Fructe moi sau fi broase 2 4 10
Fructe ce prezintă culoare anormală 2 4 10
Fructe atacate de boli criptogamice 2 4 10
Fructe atacate de insecte 3 5 10
Defecte provocate prin tehnici de cultură anormale – – –
Fructe atacate de Dacus Oleae (cu orifi ciu de ieşire) 2 3 6
Peduncul (cu excepţia celor prezentate „cu pedunculi”) 1 2 5
Defecte ale umpluturii    
Măsline fără umplutură:    
(i) ordonate 1 2 5
(ii) neordonate 1 4 10
Măsline umplute necorespunzător 3 5 10
Sâmburi    
Măsline fără sâmburi şi umplute – 1 2
Măsline sparte şi salată de măsline (raportat la 300 g) – 1 2
Fragmente de sâmburi    
Măsline fără sâmburi şi umplute 2 2 2
Măsline sparte şi salată de măsline (raportat la 300 g) – 2 2
Sâmburi sparţi    
Măsline sparte 3 4 6 

a) Suma toleranţelor nu trebuie să depăşească în nici un caz pentru fiecare categorie 
comercială valorile următoare:

(i) „Extra” : 7 la 100;
(ii) „Întâi”:  12 la 100;
(iii) „A doua” sau  „Standard”: 17 la 100.
b) Toleranţele stabilite  pentru sâmburi şi fragmentele de sâmburi nu sunt incluse în suma 

toleranţelor de mai sus pentru nici o categorie comercială.

Tabelul nr. 3

Clase de calitate pentru măslin e blonde 
şi măsline înnegrite prin oxidare

 Denumirea defectelor

Toleranţe maxime
(exprimate ca procente din măsline)

„Extra” „Întâi”
„A doua” 

sau 
„Standard”

Corpuri străine inofensive: o unitate/kg    
Defecte ale epidermei, fără afectarea pulpei 3 6 10
Defecte ale epidermei, cu afectarea pulpei 2 3 5
Fructe zbârcite 1 2 5
Fructe moi sau fi broase 3 6 12
Fructe ce prezintă culoare anormală 2 4 10
Fructe atacate de boli criptogamice 2 4 10
Fructe atacate de insecte 3 5 10
Defecte provocate prin tehnici de cultură anormale – – –
Fructe atacate de Dacus Oleae (cu orifi ciu de ieşire) 3 5 7
Pedunculi (cu excepţia celor prezentate „cu pedunculi”) 1 2 5
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Sâmburi    
Măsline fără sâmburi şi umplute – 1 2
Măsline sparte şi salată de măsline (raportat la 300 g) – 1 2
Fragmente de sâmburi    
Măsline fără sâmburi şi umplute 2 2 2
Măsline sparte şi salată de măsline (raportat la 300 g) – 2 2
Sâmburi sparţi    
Măsline sparte 3 4 6

 a) Suma toleranţelor nu trebuie să depăşească în nici un caz, pentru fiecare categorie 
comercială, valorile următoare:

(i) „Extra ”: 7 la 100;
(ii) „Întâi”:  12 la 100;
(iii) „A doua” sau  „Standard”: 17 la 100.
b) Toleranţele stabilit e pentru sâmburi şi fragmentele de sâmburi nu sunt incluse în suma 

toleranţelor de mai sus pentru nici o categorie comercială.

Tabelul nr. 4

Clase de calitate pentru măsli ne negre

 Denumirea defectelor

Toleranţe maxime
(exprimate ca procente din măsline)

„Extra” „Întâi”
„A doua” 

sau 
„Standard”

Corpuri străine inofensive: o unitate/kg    
Defecte ale epidermei, fără afectarea pulpei 4 7 12
Defecte ale epidermei, cu afectarea pulpei 4 6 8
Fructe zbârcite 4 6 10
Fructe moi sau fi broase 3 6 12
Fructe ce prezintă culoare anormală 2 4 10
Fructe atacate de boli criptogamice 2 4 10
Fructe atacate de insecte 3 6 12
Defecte provocate prin tehnici de cultură anormale – – –
Fructe atacate de Dacus Oleae (cu orifi ciu de ieşire) 5 8 10
Pedunculi (cu excepţia celor prezentate „cu pedunculi”) 1 2 5
Sâmburi    
Măsline fără sâmburi şi umplute – 1 2
Măsline sparte şi salată de măsline (raportat la 300 g) – 1 2
Fragmente de sâmburi    
Măsline fără sâmburi şi umplute 2 2 2
Măsline sparte şi salată de măsline (raportat la 300 g) – 2 2

 a) Suma toleranţelor nu trebuie să depăşească în nici un caz pentru fiecare categorie 
comercială valorile următoare:

(i) „Extra” : 7 la 100;
(ii) „Întâi”:  12 la 100;
(iii) „A doua” sau  „Standard”: 17 la 100.
b) Toleranţele stabilite  pentru sâmburi şi fragmentele de sâmburi nu sunt incluse în suma 

toleranţelor de mai sus pentru nici o categorie comercială.
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Acceptarea lotului
O probă de m ăsline de masă care  nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele 

organoleptice, exceptându-le pe cele care se bazează pe valori medii, este considerată 
necorespunzătoare. Un lot de măsline de masă va fi considerat corespunzător calitativ dacă:

a) numărul recipientelor necorespunzătoare nu depă şeşte criteriul de acceptare (c) al 
planului de eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate” – Nivel de calitate acceptabil (NCA) = 6,5, din Codex Alimentarius; şi

b) cerinţele de acceptare calculate ca valori medii ale probel or sunt îndeplinite.

Anexa nr. 6

Cerinţe fi zico-chimice

 Denumirea caracteristicii Condiţii de 
admisibilitate Metode de analiză

Gradul de umplere admis pentru 
un recipient cu produs

minimum 
90 %

Calculată ca procent din volumul de apă distilată 
conţinut de recipientul complet umplut şi închis, 
măsurat la temperatura de 20°C
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28. Ordinul nr. 775/1476/319/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, 
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, 

depozitarea şi transportul ananasului în conservă

publicat în
M. Of. nr. 391 şi 391 bis din 9 mai 2005

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 350/952/210/2006 pentru modifi carea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul ananasului în conservă, 
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 775/1.476/319/2004 
(M. Of. nr. 717 din 22 august 2006).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul ananasului în conservă, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul ananasului în conservă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
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ananasului în conservă pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acesta nu prezintă 
nici un risc pentru consumul uman şi este prezentat corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică ananasului în conservă preparat în 
gospodării individuale pentru consumul propriu şi nici produselor care sunt în tranzit sau care 
sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

Art. 3.[1] Prevederile art. 4, 5, 7, 8, 9 şi 11 nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate 
în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în 
mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia 
ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent 
cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II. Natură. Conţinut

Art. 4. „Ananas în conservă” este denumirea de produs finit, fabricat în scopul vânzării, 
dată în general alimentelor preparate din fructe de ananas sănătoase, proaspete, congelate 
sau preconservate care păstrează identitatea fructului Ananas comosus (L) Merr, (Ananas 
sativus (L) Lindl.), depelate şi cărora li s-a extras miezul, conservate într-unul din mediile lichide 
specificate în anexa nr. 3 la prezenta normă, în conţinutul căruia se poate adauga unul sau 
mai multe dintre ingredientele specificate în anexa nr. 2 la prezenta normă, sau fără lichid, 
introduse în ambalaje care se închid ermetic, supuse unui tratament termic, înainte sau după 
introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea materiei prime: „ananas”;
(2) denumirea formei de prezentare: „Întregi”, „Felii”, etc., conform definiţiilor şi descrierilor 

din anexa nr. 1 la prezenta normă;
(3) denumirea mediului fluid în care este conservat, conform definiţiilor şi descrierilor din 

anexa nr. 3 la prezenta normă, spre ex.: „În apă”, „În suc”, „În sirop slab îndulcit”, „În sirop cu 
mult zahăr”, etc.; dacă ananasul este conservat fără lichid, se menţionează „Tasat”  sau „Foarte 
tasat”, după caz;

(4) dacă produsul este preparat dietetic se va preciza alături de numele produsului „Neîndulcit” 
sau „Fără zahăr”.

Capitolul III. Fabricarea

Art. 6. Alimentul „Ananas în conservă”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii  prime şi auxiliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea ananasului în conservă, defi nită şi descrisă în 
anexa nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă 
alimentară pentru legume şi fructe proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea ananasului în conservă trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 2 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

[1] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 350/2006.
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Art. 9. Lichidul sau mediul în care este conservat ananasul trebuie să îndeplinească cerinţele 
din anexa nr. 3 la prezenta normă şi cerinţele de calitate şi siguranţa alimentară prevăzute de 
reglementările în vigoare.

Art. 10. Spaţiile în care se fabrică ananasul în conservă, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Ananasul în conservă trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 4 respectiv anexa nr. 5, la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc 
aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea ananasului în conserva care conţine 
cantităţi de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin 
reglementările în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespunda reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produsului finit trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) cantitatea netă fără lichid;
(4) lista ingredientelor;
(5) menţionarea tratamentului termic;
(6)[1] condiţiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
(7) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(8) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data dur abilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi  lunii, în această ordi ne);

[1] Pct. (16) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul 
nr. 350/2006.
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(9) numele şi adresa producătorul ui sau ale ambalatorului s au ale distribuitorului sau ale 
importa torului produsului;

(10) ţara de origine a produsului.

Art. 17. Pentru produsele care  se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoar e, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18.[1] Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în încăperi curate, 
aerisite, ferite de razele solare sau îngheţ şi cu respectarea condiţiilor impuse de producător.

Art. 19. Transportul produs ului defi nit în prezenta normă trebuie să se facă cu vehicule 
curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritate a ambalajelor şi menţinerea calităţii 
produselor, precum şi protecţia contra razelor solare sau a îngheţului.

Art. 20. Fiecare transport de ananas în conservă trebuie să fi e însoţit de documente care 
să ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentară.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 21. Anexele nr. 1 până la nr. 5 inclusiv fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Fructele de ananas trebuie să fie întregi, sănătoase, cu aspect proaspăt, fără lovituri 
mecanice, nelemnificate, necrăpate, fără gust şi/sau miros străin.

(2) Nu sunt restricţii cu privire la soiul utilizat.
(3) Înainte de conservare trebuie bine spălate, depelate, îndepărtat miezul lemnos.
(4) Ananasul în conservă se poate fabrica în următoarea gamă sortimentală:
a) întregi: fructe cilindrice întregi, scobite;
b) felii: felii în formă de spirală, felii întregi sau rondele: felii întregi sau rondele tăiate uniform 

din ananasul curăţat de coajă şi scobit;
c) felii jumătăţi: jumătăţi de felii aproximativ semi-circulare, tăiate uniform;
d) felii sferturi:  sferturi de felii tăiate uniform;
e) lamele: porţiuni arcuite ce pot prezenta dimensiuni şi/sau forme neregulate;
f) batoane: bucăţi lungi şi subţiri, de cel puţin 65 mm, tăi ate radial şi longitudinal;
g) sectoare circulare: sec toare în formă de conuri, aproximativ regulate, tăiate din felii sau 

porţiuni de felii, având grosimea cuprinsă în intervalul 8-13 mm;
h) bucăţi („tronsoane”): bucăţi sc urte şi groase, tăiate din felii groase şi/sau din  fructele de 

ananas decojite şi scobite, având grosimea şi lăţimea mai mari de 12 mm şi lungimea de cel 
puţin 38 mm;

i) cuburi: bucăţi în formă de cuburi apro ximativ regulate, cu latura de maxim 14 mm;
j) fragmente: bucăţi având forme şi dimensiu ni neregulate;
k) fragmente mici: bucăţi mici de anana s având forme şi dimensiuni neregulate, asemănătoare 

bucăţilor care rămân după tăi erea ananasului sub formă de cuburi;
l) bucăţele: bucăţi de ananas tăiate mărunt sau răzuite, p utând să cuprindă şi fragmente 

mici.

[1] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 350/2006.
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Anexa nr. 2

Ingrediente. Limite admise

Ingredientul Limita admisă
Ananas Conform anexa nr. 5
Apă

În cantităţi fi xate prin tehnologia de fabricaţie cu 
respectarea prevederilor din anexa nr. 3 la normă.Suc de ananas

Apă şi suc de ananas
Zaharuri: zaharoză, dextroză, sirop de zahăr 
invertit, sirop de glucoză.

Concentraţia maximă este fi xată prin tehnologia de 
fabricaţie

Plante aromatice, uleiuri esenţiale ale 
plantelor aromatice, oţet, mentă; În cantităţi fi xate prin tehnologia de fabricaţie

Aditivi alimentari:  
Aromatizanţi:  
(a) esenţe naturale de fructe;
(b) ulei de mentă În cantităţi fi xate prin tehnologia de fabricaţie

Agenţi acidifi anţi:  
acid citric E330  
Antispumanţi:  
Dimetil polisiloxan E900 max. 10 mg/kg

Anexa nr. 3

Medii de conservare. Defi niţii şi descriere

(1) Ananasul se conservă în mediu lichid sau fără adaos de lichid, după cum urmează:
a) „normat” : în mediu lichid;
b) „tasat”, cu  conţinut ridicat de fructe: fragmente şi fragmente mici de ananas, cu sau fără 

adaos de zaharuri; recipientul cu produs trebuie să conţină minimum 73% fructe fără lichid 
(m/m) din cantitatea totala a produsului;

c) „foarte tasat”, cu conţin ut foarte ridicat de fructe: fragmente şi fragmente mici de ananas, 
cu sau fără adaus de zaharuri; recipientul cu produs trebuie să conţină minimum 78% fructe 
fără lichid (m/m) din cantitatea totală a produsului;

(2) Lichidele de conservare sunt:
a) Apă: lichid de conservare format din apă s au amestec de apă şi suc de ananas;
b) Suc: suc opalescent de ananas sau suc limpede de  ananas;
c) Sirop: amestec format din apă sau suc de ananas în care s-a adăugat unul sau mai multe 

zaharuri: zaharoză, zahăr invertit, dextroză, sirop deshidratat de glucoză, sirop de glucoză. În 
funcţie de conţinutul în substanţa uscată solubilă, siropurile se clasifică astfel:

 Tipul siropului Concentraţia în substanţa uscată solubilă (grade Brix)
Sirop foarte diluat min. 10
Sirop diluat min. 14
Sirop concentrat min. 18
Sirop foarte concentrat min. 22

 (3) Pentru formele de conservare „tasat” şi „foarte tasat” se adaugă zaharuri în formă 
cristalizată: zahăr, zahăr invertit, dextroză, sirop deshidratat de glucoză (în acest caz nu se 
adaugă nici un lichid de acoperire); se admit urme de apă (sau vapori de apă) sau suc natural 
de ananas ce apar în timpul procesului de fabricare a produsului.

Anexele nr. 2-3
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Anexa nr. 4

1. Cerinţe organoleptice

 Caracteristica Condiţii de admisibilitate

Aspectul exterior al recipientului

Curat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte 
fi suri, să nu prezinte pete de rugină la exteriorul 
sau în interiorul recipientelor, ori pelicula de lac 
desprinsă de pe interiorul cutiei, cu eticheta curată, 
vizibil imprimată cu toate elementele de identifi care, 
lipită simetric în planul recipientului, la cutiile 
metalice se admit uşoare deformări la corp dar nu 
la falţ.

Aspectul conţinutului:  

(1) Culoare (1) Caracteristica soiului tipului de conservare şi 
sortimentului fabricat.

(2) Gust şi miros
(2) Gustul şi mirosul trebuie să fi e plăcute, 
caracteristic sortimentului fabricat şi ingredientelor 
folosite, fără gust şi miros străin.

(3) Textură
(3) Ananasul în conservă trebuie să prezinte o 
textură satisfăcătoare: fructe potrivit de tari, 
nedestrămate şi cat mai mult fără porozităţi.

(4) Uniformitatea dimensională:  

(a) felii sau felii în formă de spirală, felii întregi 
sau inele;

(a) greutatea celei mai mari felii conţinută într-un 
recipient nu trebuie să fi e mai mare de 1,4 ori 
greutatea feliei cu dimensiunile cele mai mici;

(b) jumătăţi sau sferturi de felii;

(b) greutatea celei mai mari bucăţi, conţinută într-un 
recipient, nu trebuie să fi e mai mare de 1,75 ori 
greutatea bucăţii cu dimensiunile cele mai mici (fac 
excepţie de la această prevedere bucăţile de 
ananas sfărâmate întâmplător sau o felie întreagă 
rămasă întâmplător nedivizată în sferturi sau 
jumătăţi);

(c) batoane;
(c) greutatea celui mai mare baton conţinut într-un 
recipient nu trebuie să fi e mai mare de 1,4 ori 
greutatea batonului cu dimensiunile cele mai mici;

(d) sectoare circulare;

(d) maxim 15% din greutatea sectoarelor de 
ananas dintr-un recipient poate să fi e formate din 
bucăţi cântărind fi ecare mai puţin de 3/4 din 
greutatea medie a sectoarelor întregi;

(e) tronsoane;
(e) maxim 15% din tronsoanele de ananas din 
fi ecare recipient pot fi  constituite din bucăţi care 
cântăresc sub 5 grame fi ecare;

(f) cuburi

(f) maxim 10% din bucăţile de ananas din fi ecare 
recipient pot avea dimensiuni ce le permit trecerea 
prin sită cu diametrul orifi ciilor de 8 mm; sau
maxim 15% din bucăţile de ananas din fi ecare 
recipient, pot avea peste 3 grame fi ecare.

(5) Defecte admise:  
(a) Malformaţii – defecte ale epidermei şi pete 
care contrastează puternic cu culoarea sau cu 
textura fructului normal sau care afectează 
pulpa fructului.
(b) Fructe „dezintegrate”
– unităţi dezintegrate în fragmente distincte 
(acest defect este menţionat doar în cazul în 
care fructele de ananas se prezintă sub formă 
de „felii” sau „batoane”).
(c) „Prelucrare excesivă”
– unităţile îşi pierd forma normală

Conform tabelului nr. 1.

Anexa nr. 4
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 Tabelul nr. 1. Condiţii de admisibilitate

 Forma de prezentare Unităţi excesiv prelucrate Malformaţii sau unităţi malformate

Întregi 10% din numărul de fructe 
(cilindri)1 3 malformaţii pe fruct (cilindru)

Felii sau felii în spirală, 
sau felii întregi

O felie la o cutie ce conţine 
maxim 10 felii O felie la o cutie ce conţine maxim 5 felii

Felii jumătăţi şi felii 
sferturi

2 felii la o cutie ce conţine între 
10 şi 27 felii sau 7,5% din 
numărul feliilor dintr-o cutie ce 
conţine mai mult de 27 felii.

2 felii la o cutie ce conţine între 5 şi 10 
felii; 4 felii la o cutie ce conţine între 10 şi 
32 felii sau 12,5% din numărul feliilor 
dintr-o cutie ce conţine mai mult de 32 
felii

Batoane 15% din numărul total de 
batoane

Aceleaşi specifi caţii ca în cazul „felii” sau 
„felii jumătăţi”

Lamele, sectoare 
circulare, bucăţi 
(„tronsoane”), cuburi, 
fragmente

Nu se aplică
12,5% din numărul total de lamele, 
sectoare circulare, bucăţi (tronsoane), 
cuburi, fragmente

Fragmente mici şi 
bucăţele Nu se aplică Maxim 1,5% din cantitatea fructelor

  1 Cifrele menţionate se referă la media tuturor recipientelor ce formează eşantionul.

2. Acceptarea lotului

Orice  recipient de ananas în conservă care nu îndeplineşte condiţiile de calitate enumerate 
în anexa nr. 4 este considerat necorespunzător.

Un lot de anan as în conservă va fi considerat corespunzător:
a) dacă numărul re cipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) 

al planului de eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse 
alimentare preambalate” Nivel de Calitate Acceptabil, NCA = 6,5 din Codex Alimeritarius;

b) cerinţele de acceptare calcul ate ca valori medii ale probelor, sunt îndeplinite.

Anexa nr. 5

1. Cerinţe fi zico-chimice

 Denumirea caracteristicii Condiţii de 
admisibilitate Metode de analiză

Cantitatea de fructe de ananas 
conţinută într-un recipient cu 
produs, sau cantitatea netă fără 
lichid; (în kg/kg)

Conform tabel 
nr. 2

Calculată ca procent din greutatea volumului 
de apă distilată conţinută de recipientul 
complet umplut şi închis, măsurată la 
temperatura de 20°C.

Gradul de umplere admis pentru 
un recipient cu produs (inclusiv 
lichidul de conservare)2

minim 90%
Calculat ca procent din volumul de apă distilată 
conţinut de recipientul complet umplut şi 
închis, măsurat la temperatura de 20°C.

 Tabelul nr. 2. Valorile minime pentru conţinutul în fructe 
al unui recipient (cantitatea netă fără lichid)

 Forma de prezentare Cantitatea minimă (%)
Toate formele de prezentare cu excepţia următoarelor: 
„întregi”, „fragmente mici” şi „bucăţele” 58

Ambalare normala, „fragmente mici” sau „bucăţele” 63
Ambalare fără lichid, „tasată” 73
Ambalare fără lichid, „foarte tasată” 78

Anexa nr. 5
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 2 În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, măsurată la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 ml.

2. Acceptarea lotului

Un recipient care  nu îndeplineşte cerinţele minime pentru gradul de umplere se consideră 
„necorespunzător”.

(1) Un lot de „Ananas în  conservă” va fi acceptat din punct de vedere calitativ dacă numărul 
recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de 
eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate” Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

(2) La verificarea prin metoda conţinutului  minim de fructe în recipient după îndepărtarea 
lichidului (cantitatea neta fără lichid), se consideră că lotul corespunde cerinţelor dacă greutatea 
medie a conţinutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mică decât valoarea minimă 
cerută, cu condiţia ca nici un recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.

Anexa nr. 5



29. Ordinul nr. 773/1492/326/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi 
transportul fasolei păstăi în conservă

publicat în
M. Of. nr. 391 şi 391 bis din 9 mai 2005

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 355/943/211/2006 pentru modifi carea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul fasolei păstăi în conservă, 
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 773/1.492/326/2004 
(M. Of. nr. 717 din 22 august 2006).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul fasolei păstăi în conservă, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul fasolei păstăi în conservă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
fasolei păstăi în conservă, pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceasta nu prezintă 
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nici un risc pentru consumul uman şi este prezentată corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor preparate în gospodării 
individuale pentru consumul propriu şi nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate 
temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu.

Art. 3.[1] Prevederile art. 4, 5, 7, 8, şi 11 nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate 
în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în 
mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia 
ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent 
cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II. Natură. Conţinut

Art. 4. „Fasole păstăi în conservă” este denumirea de produs finit fabricat în scopul 
vânzării, dată în general alimentelor preparate din păstăi de fasole, sănătoase, proaspete, 
din speciile Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L., conservate în apă sau un mediu 
lichid în conţinutul căruia se poate adăuga unul sau mai multe din ingredientele specificate 
în anexa nr. 2 la prezenta normă, introduse în ambalaje care se închid ermetic, supuse unui 
tratament termic, înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea 
lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea materiei prime: „fasole păstăi”;
(2) denumirea formei de prezentare: „întregi”, „bucăţi”, etc., a culorii: „verde”, „galbenă”, 

etc. şi a formei: „rotundă” sau „lată”, conform definiţiilor şi descrierilor din anexa nr. 1 la prezenta 
normă;

(3) denumirea mediului lichid în care sunt conservate, spre ex. „în saramură”;
(4) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, 

ex. „cu X”.

Capitolul III. Fabricarea

Art. 6. Alimentul „Fasole păstăi în conservă” definit şi descris în prezenta normă trebuie să 
fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi 
auxiliare sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia prima folosită la fabricarea fasolei păstăi în conservă, defi nită şi descrisă în 
anexa nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă 
alimentară pentru legume proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea fasolei păstăi în conservă, trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 2 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Lichidul sau mediul în care sunt conservate păstăile de fasole trebuie să îndeplinească 
cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară prevăzute de reglementările în vigoare.

[1] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 355/2006.

Art. 2-9
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Art. 10. Spaţiile în care se fabrică fasolea păstăi în conservă, incluzând instalaţiile şi 
echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul 
să îndeplinească cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Fasolea păstăi în conservă trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi 
fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 3, respectiv anexa nr. 4, la prezenta normă. Produsele care 
nu îndeplinesc aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea fasolei păstăi în conservă care conţine 
cantităţi de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin 
reglementările în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intra în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) cantitatea neta fără lichid;
(4) lista ingredientelor;
(5) menţionarea tratamentului termic;
(6)[1] condiţiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
(7) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(8) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(9) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 
importatorului produsului;

(10) ţara de origine a produsului.

Art. 17. Pe ntru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

[1] Pct. (6) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 355/2006.

Art. 10-17
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Art. 18.[1] Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în încăperi curate, 
aerisite, ferite de razele solare sau îngheţ şi cu respectarea condiţiilor impuse de producător.

Art. 19. Transportul produsului defi nit prin prezenta normă trebuie să se facă cu vehicule 
curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor, menţinerea calităţii 
produselor şi protecţia contra razelor solare sau a îngheţului.

Art. 20. Fiecare transport de fasole păstăi în conservă trebuie să fi e însoţit de documente 
care să ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentară.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 21. Anexele nr. 1 până la nr. 4 inclusiv fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Păstăile de fasole trebuie să fie întregi, sănătoase, cu aspect proaspăt, fără aţe, vârfuri 
şi codiţe, fără gust şi/sau miros străin;

(2) Fasolea păstăi poate să provină din soiurile „verde” şi „galbenă (grasă)” cu păstăi 
cilindrice sau late;

(3) Fasolea păstăi trebuie sortată şi calibrată pe dimensiuni înainte de prelucrare;
(4) Fasolea păstăi în conservă se poate fabrica în următoarea gamă sortimentală:
a) „întregi” – păstăi de fasole întregi;
b) „fâşii”, „tăiate în lung” sau „stil franţuzesc” – păstăi de fasole tăiate longitudinal, în fâşii 

sau sub un unghi de cel mult 45°;
c) „bucăţi” – păstăi de fasole tăiate transversal în bucăţi de cel puţin 20 mm lungime (se 

admit şi bucăţi mai mici, corespunzătoare extremităţilor rămase după tăiere);
d) „bucăţi scurte” – păstăi de fasole tăiate transversal în bucăţi scurte, astfel încât cel puţin 

75% din numărul lor să aibă lungimi mai mici de 20 mm;
e) „bucăţi tăiate în diagonală” – păstăi de fasole tăiate sub un unghi de aproximativ 45° faţă 

de axa longitudinală;
f) alte forme orice altă formă de prezentare a păstăilor de fasole este admisă dacă:
(i) se deosebeşte de formele descrise în prezenta normă;
(ii) îndeplineşte cerinţele prezentei norme, incluzându-le pe cele privind defectele, cantitatea 

de păstăi în conservă şi orice altă prevedere privind modul de prezentare, pentru evitarea 
confuziilor;

(iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichetă astfel încât să nu inducă în 
eroare consumatorul.

(5) Dacă în denumirea produsului sau pe etichetă se face o referire la mărimea păstăilor 
din produs, ex. „extrafină”, „fină”, etc., atunci trebuie însoţită şi de o caracterizare dimensională.

Anexa nr. 2

Ingrediente. Limite admise

Ingredientul Limita admisă
Fasole păstăi Conform anexei nr. 4

[1] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 355/2006.
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Apă
În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie

Sare
Zaharuri: zaharoză, dextroză, sirop de zahăr invertit, sirop de 
glucoză.

Unt min. 3% m/m din cantitatea netă a 
produsului din recipient

Seminţe de mărar sau condimente pe bază de mărar sau 
condimente similare şi oţet; bucăţi de ardei verde sau roşu, 
sau amestec al acestora cu tomate;

max. 15% din cantitatea netă a 
produsului din recipient

Aditivi alimentari:
Potenţiatori de arome:
Glutamat monosodic E621: se utilizează doar în cazul în 
care în compoziţia produsului sunt prezente unt, ulei sau 
grăsimi comestibile de origine animală sau vegetală.
Agenţi stabilizatori, emulgatori şi de gelifi care:
Gume vegetale:
Gumă arabică E414,
Carragenan E 407,
Guar E412
Alginaţi: de calciu E404, de potasiu E402, de sodiu E401, de 
amoniu E403;
Coloranţi: tartrazină E102

max. 10 g/kg
 

de la (2) la (3) incl., max. 10 g/ kg 
singuri sau în combinaţie

max. 100 mg/kg
Amidon natural sau modifi cat: se utilizează în cazul în care 
în compoziţia produsului sunt prezente unt, ulei sau alte 
grăsimi de origine vegetală sau animală; este permisă 
utilizarea următoarelor tipuri de amidon:
(a) amidon tratat cu acizi
(b) amidon tratat cu baze
(c) amidon albit
(d) fosfat de diamidon (tratat cu trimetafosfat de sodiu) 
E1412
(e) fosfat de diamidon fosfatat E1413
(f) fosfat de amidon E1410
(g) amidon acetilat E1420
(h) amidon hidroxipropilic E1440
(i) adipat de diamidon acetilat E1422
(j) amidon oxidat E1404

max. 10 g/ kg singuri sau în combinaţie 
cu aditivii de la (2) şi (3)

(a) maxim 3 g la 340 g

Anexa nr. 3

1. Cerinţe organoleptice

 Caracteristica Condiţii de admisibilitate

Aspectul exterior al recipientului

Curat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte fi suri, să nu 
prezinte pete de rugină la exteriorul sau în interiorul 
recipientelor, ori pelicula de lac desprinsă de pe interiorul 
cutiei, cu eticheta curată, vizibil imprimată cu toate 
elementele de identifi care, lipită simetric în planul 
recipientului; la cutiile metalice se admit uşoare deformări la 
corp dar nu la falţ.

Aspectul conţinutului:  

(1) Culoare (1) Caracteristică soiului, tipului de conservare şi 
sortimentului fabricat

(2) Gust şi miros
(2) Gustul şi mirosul trebuie să fi e plăcute, caracteristic 
sortimentului fabricat şi ingredientelor folosite, fără gust şi 
miros străin.

(3) Textura

(3) Păstăile de fasole trebuie să prezinte o textură 
satisfăcătoare: să nu fi e fi broase şi maximum 5% (m/m) din 
păstăi pot avea aţe dure (aţe ce rezistă la o greutate de 
250 g, menţinută cel puţin 5 secunde).

(4) Defecte admise  

Anexa nr. 3
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(a) materii vegetale străine: codiţe, 
vârfuri, frunze de fasole, etc. (se 
stabilesc pentru media probelor 
prelevate)

(a) max. 3 păstăi la 340 g cantitate netă fără lichid

(b) păstăi cu vârfuri netăiate (b) max. 8 păstăi cu vârfurile netăiate la 340 g cantitate netă 
fără lichid

(c) păstăi cu aspect modifi cat: păstăi 
atacate de insecte sau boli, păstăi 
lovite, sau păstăi a căror culoare este 
modifi cată.

(c) max. 10% (m/m) din care maxim 50% atacate de insecte 
sau boli

2. Acceptarea lotului

 Orice recipient de fasole păstăi în conservă care nu îndeplineşte condiţiile de calitate 
enumerate în anexa nr. 3, exceptându-le pe cele de la alineatul (4(a)) este considerat 
necorespunzător.

Un lot de f asole păstăi în conservă va fi considerat corespunzător:
a) dacă numărul recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) 

al planului de eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse 
alimentare preambalate” Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius,

b) cerinţa de acceptare calculată ca valoare medie a probelor, este îndeplinită.

Anexa nr. 4

1. Cerinţe fi zico-chimice

Denumirea caracteristicii Condiţii de admisibilitate Metoda de analiza
Cantitatea de fasole păstăi 
conţinută într-un recipient cu 
produs sau cantitatea netă fără 
lichid (în kg/kg)

minim 60%

Calculată ca procent din greutatea 
volumului de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, 
măsurată la temperatura de 20°C.

Gradul de umplere admis 
pentru un recipient cu produs 
(inclusiv lichidul în care sunt 
conservate)1

minim 90%

Calculat ca procent din volumul de apă 
distilată conţinut de recipientul complet 
umplut şi închis, măsurat la 
temperatura de 20°C.

1 În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, măsurată la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 mililitri.

2. Acceptarea lotului

Un recipient care nu îndeplineşte cerinţele minime pentru gradul de umplere se consideră 
necorespunzător.

(1) Un lot de „Fasole pă stăi în conservă” va fi acceptat din punct de vedere calitativ dacă 
numărul recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului 
de eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate”, Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

(2) La verificarea prin metoda conţinutului  minim de fasole păstăi în recipient după îndepărtarea 
lichidului (cantitatea netă fără lichid) se consideră că lotul corespunde cerinţelor, dacă greutatea 
medie a conţinutului tuturor recipientele examinate nu este mai mică decât valoarea minimă 
cerută, cu condiţia ca nici un recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.

Anexa nr. 4



30. Ordinul nr. 379/867/227/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, 
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, 

depozitarea şi transportul morcovilor în conservă

publicat în
M. Of. nr. 938 din 14 octombrie 2004

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 346/947/206/2006 pentru modifi carea şi completarea Normei cu privire la natura, 

conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul 
morcovilor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, 
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
nr. 379/867/227/2004 (M. Of. nr. 717 din 22 august 2006).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul morcovilor în conservă, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul morcovilor în conservă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
morcovilor în conservă pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceştia nu prezintă 
nici un risc pentru consumul uman şi sunt prezentaţi corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.
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Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică morcovilor în conservă preparaţi în 
gospodării individuale pentru consumul propriu şi nici produselor care sunt în tranzit sau care 
sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

Art. 3.[1] Prevederile art. 5, 7, 8, 9 şi 11 nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate 
în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în 
mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia 
ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent 
cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II. Natură. Conţinut

Art. 4. Morcovi în conservă este denumirea de produs finit, fabricat în scopul vânzării, dată 
în general alimentelor preparate din morcovi din soiurile de cultură ale speciei Daucus carota 
L, conservaţi în apă sau alt mediu lichid în care se pot adăuga diferite ingrediente sau în vid, 
introduşi în ambalaje care se închid ermetic, supuşi unui tratament termic, înainte sau după 
introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea fi ecărui produs trebuie să indice corect natura alimentului şi pentru 
aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

a) denumirea materiei prime: „Morcovi”;
b) denumirea formei de prezentare: „Întregi”, „Tăiaţi”, „Sferturi” etc., conform specificaţiilor 

din anexa nr. 1;
c) descrierea mediului fluid în care sunt conservaţi, de exemplu „În X”, „Cu X”: „În sos de 

margarină”, „Cu (sau în) sos de unt” etc.;
d) dacă produsul este conservat în vid, se menţionează aceasta în denumire: „Ambalat sub vid”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Morcovi în conservă”, definit şi descris în prezenta normă,  trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi aux iliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de ig ienă impuse de reglementările în vi goare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea morcovilor în conservă, defi nită şi descrisă în 
anexa nr. 1, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară pentru legume 
şi fructe proaspete, prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Morcovii pot fi  conservaţi:
a) în mediu lichid, când ambalarea se face la presiune atmosferică, iar cantitatea de lichid 

corespunde cerinţelor privind dozarea produsului în ambalaj, aşa cum sunt prevăzute în anexa 
nr. 4; sau

b) în vid, atunci când ambalarea se face sub vid, iar mediul lichid din ambalaj nu depăşeşte 
20% (m/m) din masa netă a produsului.

Art. 9. Ingredientele utilizate la fabricarea morcovilor în conservă trebuie să îndeplineas că 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 2, să corespundă reglementărilor în vigoare şi să nu depăşească 
limitele maxim admise.

Art. 10. Spaţiile în care se fabrică morcovii în conservă, incluzând aici instal aţiile şi 
echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul 

[1] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 346/2006.

Art. 2-10
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trebuie să îndeplinească cerinţele de sănătate şi califi care stabilite prin reglementările în 
vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Produsul finit „Morcovi în conservă” trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice 
şi fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4. Produsele care nu îndeplinesc 
aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzic fabricarea şi comercializarea morcovilor în conservă care conţin cantităţi 
de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact cu alimentele definite prin prezenta normă trebuie 
să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările în 
vigoare.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produselor, să fi e curate, 
uscate şi în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractilă 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor defi nite prin prezenta normă trebuie să se facă 
cu respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor 
informaţiilor necesare, astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării, 
şi trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

1. denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4;
2. cantitatea netă;
3. cantitatea netă fără lichid;
4. lista ingredientelor;
5.[1] condiţiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
6. data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „A se consuma, de preferinţă, înainte de 

...”, cu menţionarea lunii şi anului;
7. o menţiune care să permită identificarea lotului (această menţiune nu este obligatorie în 

cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată cel 
puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

8. numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale 
importatorului produsului;

9. ţara de origine a produsului;
10.[2] menţionarea tratamentului termic.

Art. 17. Pentru morcovii în conservă care se comercializează pe teritoriul României, 
informaţiile de pe etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, 
fără a exclude însă prezentarea lor în alte limbi.

[1] Pct. 5 al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 346/2006.
[2] Pct. 10 al art. 16 a fost introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 346/2006.

Art. 11-17
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Art. 18.[1] Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în încăperi curate, 
aerisite, ferite de razele solare sau îngheţ şi cu respectarea condiţiilor impuse de producător.

Art. 19. Transportul produselor defi nite prin prezenta normă trebuie să se facă cu vehicule 
curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor şi menţinerea c alităţii 
produselor, precum şi protecţia contra razelor solare sau a îngheţului.

Art. 20. Fiecare transport de morcovi în conservă trebuie să fi e însoţit de documente care 
să ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentară.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 21. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Morcovii trebuie să fie întregi, sănătoşi, cu aspect proaspăt, neramificaţi, netezi, curaţi, 
fără lovituri mecanice, netrecuţi în tijă florală, nelemnificaţi, necrăpaţi, fără gust şi/sau miros 
străin.

(2) Nu sunt restricţii cu privire la soiul utilizat.
(3) Înainte de conservare morcovii trebuie bine spălaţi, depelaţi, trebuie îndepărtate frunzele 

şi coletul.
(4) Morcovii în conservă se pot fabrica în următoarea gamă sortimentală:
a) întregi:
– soiuri de morcovi conici sau cilindrici (de exemplu: Chantenay şi Amsterdam) cu diametrul 

maxim de 50 mm (raportul dintre diametrul celui mai mare şi celui mai mic morcov trebuie să 
fie maximum 3:1;

– soiuri de morcovi sferici („morcovi de Paris”) cu diametrul maxim de 45 mm;
b) „baby whole” întregi:
– soiuri de „morcovi tineri” sferici cu diametrul maxim de 18 mm;
– soiuri de „morcovi tineri” conici sau cilindrici, având diametrul şi lungimea maxime de 23 

mm şi, respectiv, 100 mm;
c) jumătăţi – morcovi tăiaţi în două părţi aproximativ egale, de-a lungul axei longitudinale;
d) sferturi – morcovi tăiaţi în patru părţi aproximativ egale;
e) tăiaţi longitudinal – morcovi tăiaţi longitudinal (sub formă netedă sau ondulată) în patru 

bucăţi sau mai mult, de dimensiuni aproximativ egale de 20 mm;
f) rondele – morcovi tăiaţi rondele cu diametrul şi grosimea maxime de 50 şi, respectiv, 10 

mm;
g) cuburi – morcovi tăiaţi cuburi cu latura de maximum 12,5 mm;
h) „julienne” – morcovi tăiaţi longitudinal sub formă de batoane netede sau ondulate; 

secţiunea batoanelor trebuie să fie de maximum 5 mm;
i) cuburi duble – bucăţi de formă regulată şi secţiune pătrată, având dimensiunea cea mai 

lungă aproape egală cu dublul celei mai scurte, care trebuie să aibă maximum 12,5 mm;
j) bucăţi – morcovi întregi tăiaţi transversal în secţiuni cu o grosime de 10 mm; bucăţi de 

morcovi având forme neregulate şi dimensiuni superioare rondelelor sau cuburilor, întregi, tăiaţi 
în jumătăţi şi apoi divizaţi transversal în secţiuni;

k) „finger cut” – bucăţi de morcovi întregi, având lungimea de cel puţin 40 mm şi diametrul 
mai mic sau egal cu 23 mm;

[1] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordinul nr. 346/2006.

Art. 18-21
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l) orice alte forme de divizare, cu condiţia ca produsele respective să fie distincte de cele 
de mai sus, să se deosebească între ele, să îndeplinească criteriile de calitate şi siguranţă 
alimentară cuprinse în prezentele norme.

Anexa nr. 2

Ingrediente. Limite maxime

Ingredientul Limita admisă
Morcovi conform anexei nr. 1 la normă
Apă stabilită prin tehnologia de fabricaţie
Sare (clorură de sodiu) stabilită prin tehnologia de fabricaţie
Zahăr, sirop de zahăr invertit, dextroză, sirop de glucoza, 
fructoză şi sirop de fructoză stabilită prin tehnologia de fabricaţie

Plante aromatice uscate si condimente stabilită prin tehnologia de fabricaţie
Concentrat sau suc de legume şi plante aromatice uscate 
(lăptucă, ceapă etc.) stabilită prin tehnologia de fabricaţie

Legume simple sau în amestec (lăptucă, ceapă, bucăţi de ardei 
verde sau roşu) ce pot fi  adăugate până la maximum 10% 
(m/m)

maximum 10% m/m din cantitatea 
netă fără lichid

Unt, margarină sau alte uleiuri şi grăsimi de origine vegetală ori 
animală

untul sau margarina cel puţin 3% 
m/m din cantitatea netă a produsului

Sos de brânză stabilită prin tehnologia de fabricaţie
Aditivi alimentari:
Agenţi de îngroşare:
Amidon natural sau modifi cat prin procedee fi zice ori 
enzimatice: amidon tratat cu acizi, amidon tratat cu baze, 
amidon albit, fosfat de diamidon – E 1412, fosfat de diamidon 
fosfatat – E 1413, fosfat monoamidonic – E 1410, amidon 
hidroxipropilic – E 1440, adipat de diamidon acetilat – E 1442, 
fosfat de diamidon acetilat E 1414, amidon oxidat – E 1404, 
fosfat de diamidon hidroxipropilic – E 1442

stabilită prin tehnologia de fabricaţie

Agenţi de îngroşare
Gume vegetale: gumă arabică – E 414, caragen – E 407, gumă 
guar – E 412, gumă Karaya – E 416, gumă tara – E 417, gumă 
Xantan – E 415

stabilită prin tehnologia de fabricaţie

Alginat de calciu – E 404, alginat de amoniu – E 403, alginat de 
potasiu – E 402, alginat de sodiu – E 401 şi alginat de 
propilenglicol – E 405

maximum 8 g/kg

Pectine – E 440 stabilită prin tehnologia de fabricaţie

Anexa nr. 3

Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţiile de admisibilitate

Aspectul exterior al 
recipientului

Curat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte fi suri, să nu prezinte pete de 
rugină la exteriorul sau în interiorul recipientelor ori peliculă de lac desprinsă 
de pe interiorul cutiei, cu eticheta curată, vizibil imprimată cu toate elementele 
de identifi care, lipită simetric în planul recipientului; la cutiile metalice se admit 
uşoare deformări la corp, dar nu la falţ.

Aspectul conţinutului  

Culoare Culoarea trebuie să fi e caracteristică amestecului alcătuit din morcovi şi mediul 
de conservare.

Gust şi miros Gustul şi mirosul trebuie să fi e plăcute, specifi ce combinaţiei dintre morcovi 
fi erţi şi mediul de conservare, fără mirosuri străine de mucegai, rânced etc.

Textura Morcovii nu trebuie să fi e duri şi fi broşi.

Anexele nr. 2-3
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Corpuri străine

Se admite maximum o bucată de materie vegetală provenită de la curăţarea 
morcovilor sau orice altă materie vegetală inofensivă care nu a fost adăugată 
ca ingredient la 1.000 g morcovi, care reprezintă media eşantionului realizat 
din recipientele cu produs supuse analizei.

Alte defecte

Conform specifi caţiilor din tabelele 1 şi 2, iar mărimea eşantionului pentru care 
se determină limitele de admisibilitate este:
1. morcovi întregi – 40 de bucăţi;
2. morcovi „baby whole”, jumătăţi, sferturi, tăiaţi în lung, bucăţi, „fi nger 
cuts” – 80 de bucăţi;
3. morcovi cuburi, cuburi duble, „julienne”, rondele – 400 g produs net.

Tabelul nr. 1

Defectul
Categoria

minor major grav
a) Morcovi pătaţi (zone pătate sau decolorate)    
– până la 30 mm2 X   
– în intervalul 30-200 mm2  X  
– mai mult de 200 mm2 sau orice pată brună ori neagră ce depăşeşte 30 
mm2   X

b) Vătămări mecanice (morcovi striviţi sau zgâriaţi în cursul introducerii lor 
în recipiente):    

– morcovi zgâriaţi uşor X   
– morcovi striviţi, fi suraţi sau sparţi  X  
c) Malformaţii (deformări sau crăpături survenite în perioada creşterii):    
– malformaţii uşoare X   
– malformaţii importante  X  
d) Morcovi necurăţaţi (porţiuni necurăţate):    
– imperfecţiuni uşoare X   
– imperfecţiuni importante  X  
e) Morcovi fi broşi (morcovi duri şi lemnoşi)    
– imperfecţiuni uşoare X   
– imperfecţiuni sensibile  X  
– imperfecţiuni importante (morcovi cu structură lemnoasă)   X
f) Extremităţi verzi (morcovi a căror extremitate superioară este verde; fac 
excepţie „morcovii tineri” întregi şi morcovii întregi):    

– imperfecţiuni uşoare X   
– imperfecţiuni importante  X  
Morcovi întregi X   
– imperfecţiuni importante    

Defecte admise:
În cazul „baby whole” întregi, morcovilor jumătăţi, sferturi, bucăţi şi „finger cut”, la un eşantion 

de 80 de unităţi numărul total al defectelor admise este  13, cu menţiunea că dintre acestea 
numărul total al defectelor majore şi grave admise este 10 (în această sumă se admite cel mult 
un defect grav).

În cazul morcovilor întregi, la un eşantion de 40 de unităţi numărul total al defectelor admise 
este 13, cu menţiunea că dintre acestea numărul total al defectelor majore şi grave admise 
este 5 (în această sumă se admite cel mult un defect grav).

Tabelul nr. 2

 Morcovi divizaţi în cuburi, cuburi duble, rondele sau „julienne”:
a) unitate dezintegrată – unitate deformată sau dezintegrată, astfel încât forma iniţială a morcovului a 
dispărut sau nu se mai poate recunoaşte;

Anexa nr. 3
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b) unitate pătată – unitate care prezintă pete brune sau verzi, cu porţiuni necurăţate, astfel încât 
aspectul şi comestibilitatea sunt grav afectate;
c) unitate lemnoasă – unitate cu textură lemnoasă, astfel încât comestibilitatea este serios afectată. 

La un eşantion de 400 g morcovi divizaţi masa totală a defectelor admise este 50 g, cu 
menţiunea că nici o categorie de defecte nu trebuie să depăşească 25 g.

Acceptarea lo tului
O probă de mo rcovi în conservă care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele 

organoleptice, exceptându-le pe cele care se bazează pe valori medii, este considerată 
„necorespunzătoare”. Un lot de morcovi în conservă va fi considerat corespunzător calitativ dacă:

a) numărul recipientelor „necoresp unzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al 
planului de eşantionare specific, prezentat în Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate Nivel de calitate acceptabil (NCA) = 6,5, din Codex alimentarius; şi

b) cerinţele de acceptare calculate ca valori  medii ale probelor sunt îndeplinite.

Anexa nr. 4

Cerinţe fi zico-chimice

Denumirea caracteristicii Condiţii de 
admisibilitate Metode de analiză

Conţinutul de morcovi sau masa netă 
fără lichid într-un recipient1), exceptând 
cazul morcovilor „în sos”

Tabelul nr. 4 calculată ca procent din volumul total al 
recipientului

Gradul de umplere admis pentru un 
recipient cu produs (inclusiv lichidul de 
acoperire)

minimum 
90%

calculată ca procent din volumul de apă 
distilată conţinut de recipientul complet 
umplut şi închis, măsurat la temperatura de 
20°C.

 1) În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, măsurată la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 mililitri.

Tabelul nr. 4

(val ori în % m/m)

Modul de prezentare Recipient cu capac < 850 ml Recipient cu capac > 850 ml
Întregi (tip „Paris”) 50 55
Întregi 53 57
Jumătăţi, „Morcovi tineri” întregi 55 57
Bucăţi tăiate longitudinal 58 57
Cuburi, cuburi duble 58 57
Batoane („julienne”) 53 57
Sferturi, bucăţi, rondele 58 60
„Finger cut” 62 65

Acceptarea lotului

 (1) Un recipient care nu îndeplineşte cerinţele minime pentru gradul de umplere se consideră 
„necorespunzător”. Un lot de morcovi în conservă va fi considerat corespunzător calitativ dacă 
numărul recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului 
de eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate” Nivel de calitate acceptabil (NCA) = 6,5, din Codex alimentarius.

(2) La verificarea prin me toda conţinutului minim de morcovi din recipient (masa netă fără 
lichid) după îndepărtarea lichidului, se consideră că produsul corespunde cerinţelor dacă 
greutatea medie a conţinutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mică decât valoarea 
minimă cerută, cu condiţia ca nici un recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.

Anexa nr. 4



31. Ordinul nr. 771/1473/324/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, 

fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea 
şi transportul produsului „Mazăre rehidratată, în conservă”

publicat în
M. Of. nr. 391 şi 391 bis din 9 mai 2005

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 341/957/216/2006 pentru modifi carea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul produsului „Mazăre 
rehidratată, în conservă”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, 
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
nr. 771/1.473/324/2004 (M. Of. nr. 717 din 22 august 2006).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul produsului „Mazăre rehidratată, în conservă”, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, 
ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea 

şi transportul produsului „Mazăre rehidratată, în conservă”

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţa alimentară, igiena alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
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mazărei rehidratate în conservă, pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceasta nu 
prezintă nici un risc pentru consumul uman şi este prezentată corect, conform principiilor de 
bază privind protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor preparate în gospodării 
individuale pentru consumul propriu şi nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate 
temporar ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu.

Art. 3.[1] Prevederile art. 4, 5, 8 şi 11 nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate 
în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în 
mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia 
ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent 
cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II. Natură. Conţinut

Art. 4. „Mazăre rehidratată, în conservă” este denumirea de produs finit fabricat în scopul 
vânzării, dată în general alimentelor preparate din boabe de mazăre din specia Pisum sativum 
L din care se exclud subspeciile macrocarpum, deshidratate, care sunt rehidratate înaintea 
conservării, conservate în apă în care se poate adăuga unul sau mai multe din ingredientele 
specificate în anexa nr. 1 la prezenta normă, introduse în ambalaje care se închid ermetic, 
supuse unui tratament termic înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica 
alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea materiei prime: „mazăre rehidratată”;
(2) denumirea soiului şi/sau culorii pentru boabele care nu au culoarea verde, ex. „mazăre 

brună” sau „mazăre galbenă”;
(3) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, 

ex. „În saramură”, „În sos de unt” sau „cu unt”;
(4) în denumirea acestor produse se interzic denumirile „verde” sau „de grădină” care sunt 

utilizate la fabricarea produselor similare din mazăre proaspătă sau congelată.

Capitolul III. Fabricarea

Art. 6. Alimentul „Mazăre rehidratată în conservă”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie 
să fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi 
auxiliare sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea mazărei în conservă, este mazărea uscată, 
rehidratată prin imersare în apă. Boabele trebuie să fi e curate, sănătoase, întregi, din soiuri 
de mazăre verde, să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară pentru legume 
proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea mazărei rehidratate în conservă, trebuie să 
îndeplinească cerinţele specifi cate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor 
în vigoare şi să nu depăşească limitele maxim admise.

[1] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 341/2006.

Art. 2-8
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Art. 9. Lichidul sau mediul în care este conservată mazărea rehidratată trebuie să îndeplinească 
cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 10. Spaţiile în care se fabrică mazărea rehidratată în conservă, incluzând instalaţiile 
şi echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar 
personalul să îndeplinească cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Mazărea rehidratată în conservă trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice 
şi fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, la prezenta normă. Produsele 
care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei 
norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea mazărei rehidratate în conservă care 
conţine cantităţi de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute 
prin reglementările în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă normelor igienico-sanitare pentru alimente, în 
vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiile necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) cantitatea netă fără lichid;
(4) lista ingredientelor;
(5) menţionarea tratamentului termic;
(6)[1] condiţiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
(7) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(8) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

[1] Pct. (6) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 341/2006.

Art. 9-16
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(9) numele şi adresa producătorului, sau ale ambalatorului, sau ale distribuitorului sau ale 
importatorului;

(10) ţara de origine a produsului.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba româna, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18.[1] Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în încăperi curate, 
aerisite, ferite de razele solare sau îngheţ şi cu respectarea condiţiilor impuse de producă-
tor.

Art. 19. Transportul produsului „Mazăre rehidratată în conservă” trebuie să se facă cu 
vehicule curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor, menţinerea 
calităţii produselor şi protecţia contra razelor solare sau a îngheţului.

Art. 20. Fiecare transport de mazăre rehidratată în conservă trebuie să fi e însoţit de 
documente care să ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentară a produsului.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 21. Anexele nr. 1 până la nr. 3 inclusiv fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Ingrediente. Limite admise

Ingredientul Limita admisă
Mazăre rehidratată Conform anexa nr. 3
Apă

În cantităţi fi xate prin tehnologia de fabricaţie

Sare
Zaharuri: zaharoză, dextroză, sirop de zahăr 
invertit, sirop de glucoză şi fructoză.
Plante aromatice, sucuri de legume
(lăptucă, ceapa, morcov etc.);
Legume simple sau în amestec (lăptucă, ceapă, 
morcovi, bucăţi de ardei verde sau roşu) max. 15% m/m din cantitatea netă fără lichid

Coloranţi:
(a) tartrazină (E102),
(b) albastru brilliant (E133),
(c) verde S (E142)

max. 200 mg/kg singuri sau în amestec, din 
cantitatea netă a produsului din recipient

Agenţi de întărire – clorură de calciu (E509), lactat 
de calciu (E327), gluconat de calciu (E578); agenţii 
de întărire nu vor fi  utilizaţi simultan cu agenţii de 
înmuiere.

max. 350 mg/kg produs, exprimat în Ca, singuri 
sau în amestec

Corectori de aciditate la operaţia de 
înmuiere – carbonaţi de sodiu (E500), citrat de 
sodiu (E331); agenţii de înmuiere nu vor fi  utilizaţi 
simultan cu agenţii de întărire.

max. 150 mg/kg produs, exprimat în Na, singuri 
sau în amestec

Arome naturale sau identic naturale. În cantităţi fi xate prin tehnologia de fabricaţie

[1] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 341/2006.
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Anexa nr. 2

1. Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţiile de admisibilitate

Aspectul exterior al recipientului

Curat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte fi suri, să nu 
prezinte pete de rugină la exteriorul sau în interiorul 
recipientelor ori pelicula de lac desprinsă de pe interiorul 
cutiei, cu eticheta curată, vizibil imprimată cu toate 
elementele de identifi care, lipită simetric în planul 
recipientului; la cutiile metalice se admit uşoare deformări la 
corp dar nu la falţ.

Aspectul conţinutului  

(1) Culoare (1) Caracteristică soiului, tipului de conservare şi 
sortimentului fabricat.

(2) Gust şi miros
(2) Gustul şi mirosul trebuie să fi e plăcute, caracteristic 
sortimentului fabricat şi ingredientelor folosite, fără gust şi 
miros străin.

(3) Textura
(3) Boabele de mazăre trebuie să prezinte o textură 
satisfăcătoare: să fi e fragede şi să prezinte grad de 
maturitate uniform.

(4) Lichidul de conservare

(4) Lichidul de conservare trebuie să aibă o consistenţă care 
să-i permită separarea de boabele de mazăre la temperatura 
de 20°C. Lichidul de conservare trebuie să fi e limpede sau 
uşor opalescent în cazul conservelor de mazăre deshidratată 
în apă, cu sau fără adaos de sare, se admite prezenţa unui 
sediment slab.

(5) Defecte admise:  
a) Boabe uşor pătate; (a) max. 10% (m/m) din cantitatea netă fără lichid
b) Boabe foarte pătate; (b) max. 2% (m/m) din cantitatea netă fără lichid
c) Fragmente de boabe: cotiledoane 
separate, cotiledoane zdrobite, coji 
detaşate etc.;

(c) max. 10% (m/m) din cantitatea netă fără lichid

d) Materii vegetale străine: cozi, frunze 
sau păstăi de mazăre verde, etc.; (d) max. 0,5% (m/m) din cantitatea netă fără lichid

Total defecte (a,b,c,d,) max. 15% (m/m) din cantitatea netă fără lichid.

2. Acceptarea lotului

Orice recipient de „Mazăre rehidratată, în conservă” care nu îndeplineşte condiţiile de 
calitate enumerate în anexa nr. 2, este considerat necorespunzător.

Un lot de mazăre rehidratată în conservă va fi considerat corespunzător dacă numărul 
recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de 
eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate” Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 3

1. Cerinţe fi zico-chimice

Denumirea caracteristicii Condiţii de admisibilitate Metode de analiză
Cantitatea de boabe de mazăre 
rehidratată conţinută într-un 
recipient cu produs, sau cantitatea 
neta fără lichid (în kg/kg)

minim 60%

Calculată ca procent din greutatea 
volumului de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, 
măsurată la temperatura de 20°C.

Anexele nr. 2-3
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Gradul de umplere admis pentru 
un recipient cu produs (inclusiv 
lichidul în care sunt conservate)1

minim 90%

Calculat ca procent din volumul de 
apă distilată conţinut de recipientul 
complet umplut şi închis, măsurat la 
temperatura de 20°C.

Conţinutul în substanţă uscată al 
produsului. minim 19,5%

Calculat ca procent din greutatea 
volumului de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, 
măsurată la temperatura de 20°C.

  1 În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, măsurată la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 mililitri.

2. Acceptarea lotului

Un recipient care nu îndeplineşte cerinţele minime pentru gradul de umplere se consideră 
necorespunzător.

(1) Un lot de „Mazăre r ehidratată, în conservă” va fi acceptat din punct de vedere calitativ 
dacă numărul recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al 
planului de eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate”, Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

(2) La verificarea prin metoda conţinutului  minim de boabe de mazăre rehidratată în recipient, 
după îndepărtarea lichidului (cantitatea netă fără lichid) se consideră că lotul corespunde 
cerinţelor, dacă greutatea medie a conţinutului tuturor recipientele examinate nu este mai mică 
decât valoarea minimă cerută, cu condiţia ca niciun recipient să nu prezinte o valoare exagerat 
de mică.

Anexa nr. 3



32. Ordinul nr. 778/1495/327/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi 
transportul sparanghelului în conservă

publicat în
M. Of. nr. 391 şi 391 bis din 9 mai 2005

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 343/949/203/2006 pentru modifi carea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul sparanghelului în conservă, 
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 778/1.495/327/2004 
(M. Of. nr. 717 din 22 august 2006).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul sparanghelului în conservă, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti si prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul sparanghelului în conservă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igiena alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
sparanghelului în conservă pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acesta nu prezintă 
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niciun risc pentru consumul uman şi este prezentat corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor preparate în gospodării 
individuale pentru consumul propriu şi nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate 
temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu.

Art. 3.[1] Prevederile art. 4, 5, 7, 8, 9 şi 11 nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate 
în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Republica Turcia ori care sunt 
fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European, 
cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de 
protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II. Natură. Conţinut

Art. 4. „Sparanghel în conservă” este denumirea de produs finit fabricat în scopul vânzării, 
dată în general alimentelor preparate din tije de sparanghel sănătos, proaspăt, din specia 
Asparagus officinalis L, care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta 
normă, conservate într-unul din mediile lichide specificate în anexa nr. 2 la prezenta normă, 
în conţinutul căruia se poate adăuga unul sau mai multe din ingredientele specificate în 
anexa nr. 3 la prezenta normă, introduse în ambalaje care se închid ermetic, supuse unui 
tratament termic, înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea 
lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi, pentru aceasta, trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea materiei prime: „sparanghel”;
(2) denumirea formei de prezentare: „lung”, „vârfuri”, etc., a culorii: „alb”, „alb cu vârfuri 

albastre sau verzi”, etc., şi, opţional, a diametrului lăstarilor: „mic”, „mediu”, „mare”, etc. şi a 
numărului de bucăţi conţinute în recipient, ex. „aproximativ x până la y vârfuri”, conform definiţiilor 
şi descrierilor din anexa nr. 1 la prezenta normă;

(3) menţiunea: „decojit” sau „nedecojit”;
(4) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică: 

ex. „în sos de unt” sau „cu unt”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Sparanghel în conservă”, definit şi descris  în prezenta normă, trebuie 
s ă fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi 
auxiliare sănăto ase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în 
vigoare.

Art. 7. Materia prima folosită la fabricarea sparanghelului în conservă, defi nită şi descrisă 
în anexa nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă 
alimentară pentru legume proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea sparanghelului în conservă, trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 2 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

[1] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 343/2006.
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Art. 9. Lichidul sau mediul în care este conservat sparanghelul trebuie să îndeplinească 
cerinţele din anexa nr. 3 la prezenta normă şi cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară 
prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 10. Spaţiile în care se fabrică sparanghelul în conservă, incluzând instalaţiile şi 
echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul 
să îndeplinească cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Sparanghelul în conservă trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi 
fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 4 respectiv anexa nr. 5, la prezenta normă. Produsele 
care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei 
norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea sparanghelului în conservă care conţine 
cantităţi de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin 
reglementările în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit în prezenta normă, trebuie 
să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările în 
vigoare.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementarilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) cantitatea netă fără lichid;
(4) lista ingredientelor;
(5) menţionarea tratamentului termic;
(6)[1] condiţiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
(7) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(8) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

[1] Pct. (6) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 343/2006.

Art. 9-16
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(9) numele şi adresa producătorului, sau ale ambalatorului, sau ale distribuitorului sau ale 
importatorului;

(10) ţara de origine a produsului.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18.[1] Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în încăperi curate, 
aerisite, ferite de razele solare sau de îngheţ şi cu respectarea condiţiilor impuse de producător.

Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă trebuie să se facă cu vehicule 
curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor, menţinerea calităţii 
produselor şi protecţia contra razelor solare şi a îngheţului.

Art. 20. Fiecare transport de sparanghel în conservă trebuie să fi e însoţit de documente 
care să ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentara a produsului.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 21. Anexele nr. 1 până la nr. 5 inclusiv fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Tijele de sparanghel (Asparagus Officinalis L.) trebuie să fie sănătoase, curate, fragede, 
fără gust şi/sau miros străin.

(2) Sparanghelul în conservă se poate fabrica în următoarea gamă sortimentală:
a) După lungime:
(i) sparanghel lung sau lăstari lungi – vârfuri şi porţiuni de tijă (muguri) având lungimea de 

minim 15 cm şi maxim 18 cm;
(ii) sparanghel semi-lung sau lăstari – vârfuri şi porţiuni de tijă (muguri) având lungimea de 

minim 10,5 cm şi maxim 15 cm;
(iii) vârfuri sau muguri de sparanghel – extremitatea superioară (muguri) şi partea alăturată 

mugurilor având lungimea de minim 4 cm şi maxim 10,5 cm;
(iv) sparanghel tăiat, cu vârfuri sau vârfuri tăiate – muguri tăiaţi transversal în bucăţi având 

lungimea de minim 2 cm şi maxim 6 cm;
(v) sparanghel tăiat – muguri tăiaţi transversal în bucăţi cu lungimea de maxim 6 cm (pot 

fi prezente şi vârfuri);
(vi) orice altă formă de prezentare este admisă dacă:
– se deosebeşte de formele descrise în prezenta n ormă;
– îndeplineşte cerinţele prezentei norme, incluzându-le pe cele privind defectele, cantitatea 

de sparanghel în conserva şi ori ce altă prevedere privind modul de prezentare, pentru evitarea 
confuziilor;

– este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichet ă astfel încât să nu inducă în 
eroare consumatorul.

b) După culoare:
(i) sparanghel alb – muguri albi, crem sau alb-galbui;

[1] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 343/2006.

Art. 17-21
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(ii) sparanghel alb cu vârfuri albast re sau verzi – sparanghel lung, semi-lung şi vârfuri de 
sparanghel alb, crem sau alb-gălbui, ce pot prezenta vârfuri albastre, verzi, verde-deschis  sau 
verde-gălbui;

(iii) sparanghel verde – verde, verde-deschis sau verde-gălbui;
(iv) amestec – amestec de culori: alb, cr em, alb-gălbui, albastru, verde, verde-deschis sau 

verde-gălbui.
c) După calibru sau diametru: conform tabelului nr. 1:

Tabelul nr. 1 – Calibrele tijelor de sparanghel

 Calibrul sau diametrul Sparanghel decojit Sparanghel nedecojit
„Mic” d* < 8 mm d < 10 mm
„Mediu” 8 mm < d < 13 mm 10 mm < d < 15 mm
„Mare” 13 mm < d < 18 mm 15 mm < d < 20 mm
„Foarte mare” d > 18 mm d > 20 mm
„Mixt” sau „asortate” tije având calibre diferite

 *d – diametrul sparanghelului este diametrul maxim al tijei celei mai mari, măsurat perpendicular 
pe axa longitudinală a tijei.

Anexa nr. 2

Ingrediente. Limite admise

Ingredientul Limita admisă
Sparanghel Conform anexei nr. 5
Apă

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie

Sare
Oţet
Zaharuri: zahăr, zahăr invertit, dextroză, sirop de glucoză, 
sirop deshidratat de glucoză.
Unt, ulei vegetal sau grăsimi de origine animală sau 
vegetală;

Unt, min. 3% m/m raportat la cantitatea 
neta a produsului din recipient

Aditivi alimentari:  
Corectori de aciditate: acid acetic (E260), acid citric (E330), 
acid malic (E296), acid L-tartric (E334)

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie

Antioxidanţi:  

Acid L-ascorbic (E300) În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie

Clorură stanoasă (E512) (acest aditiv poate fi  utilizat doar 
pentru sparanghelul ambalat în recipiente din sticlă sau 
recipiente metalice complet vernisate)

max. 25 mg/kg (exprimată în Sn).

Potenţiatori de arome: Glutamat monosodic (E621) (acesta 
se utilizează doar în cazul în care în compoziţia produsului 
sunt prezente untul, uleiul vegetal sau grăsimile comestibile 
de origine animală sau vegetală).

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie

Agenţi stabilizatori, emulgatori şi de gelifi care: 
Gume vegetale: gumă arabică (E414), carragenan (E407), 
gumă guar (gE412).

 

Alginat de calciu (E404), alginat de potasiu (E402), alginat de 
sodiu (E401), alginat de amoniu (E403), alginat de propan 
1,2-diol (E405);

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie

Pectine (E440);

Anexa nr. 2
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Amidon natural (nemodifi cat) sau modifi cat prin procedee 
fi zice sau enzimatice (acest ingredient se utilizează doar în 
cazul în care în compoziţia produsului sunt prezente untul, 
uleiul sau grăsimi de origine animală sau vegetală).
Este permisă utilizarea următoarelor tipuri de amidon:
a) amidon tratat cu acizi
b) amidon tratat cu baze
c) amidon albit
d) fosfat de diamidon (E1412)
e) fosfat de diamidon fosfatat (E1413)
f) fosfat de amidon (E1410)
g) amidon hidroxipropilat (E1440)
h) adipat de diamidon acetilat (E1422)
i) amidon oxidat (1404)
j) fosfat de diamidon acetilat (E1414)

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie

Anexa nr. 3

Mediul de conservare. Defi niţii şi descriere

(1 ) Sparanghelul se conserva în apă sau soluţie apoasa preparata prin adăugarea 
ingredientelor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă, conform reţetei de fabricaţie.

(2) Lichidul  de conservare trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă 
alimentară prevăzute în prezenta normă.

Anexa nr. 4

1. Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţiile de admisibilitate

Aspectul exterior al recipientului

Curat, ermetic închis, nebombat, să nu 
prezinte fi suri, să nu prezinte pete de rugină 
la exteriorul sau în interiorul recipientelor, ori 
pelicula de lac desprinsă de pe interiorul 
cutiei, cu eticheta curată, vizibil imprimată cu 
toate elementele de identifi care, lipită simetric 
în planul recipientului; la cutiile metalice se 
admit uşoare deformări la corp dar nu la falţ.

Aspectul conţinutului:  
(1) Culoarea  
(a) sparanghel alb (a) maxim 20% din numărul mugurilor pot 

prezenta puncte albastre, verzi, 
verde-deschis sau verde-gălbui;

(b) sparanghel alb cu vârfuri albastre sau verzi
(b) maxim 25% din numărul tijelor pot 
prezenta aceste culori pe mai mult de 
jumătate din lungimea unităţii;

(c) sparanghel verde

(c) maxim 20% din numărul tijelor pot să 
prezinte o culoare albă, crem sau alb-gălbuie 
la partea inferioară a mugurului, pe mai mult 
de jumătate din lungimea tijei.

(2) Gust şi miros

(2) Gustul şi mirosul trebuie să fi e plăcute, 
caracteristic sortimentului fabricat şi 
ingredientelor folosite, fără gust şi miros 
străin.

(3) Textura
(3) Sparanghelul trebuie să fi e fraged, fără 
elemente fi broase sau lemnoase, cu textură 
şi grad de maturitate uniforme.

(4) Uniformitate dimensională:  

Anexele nr. 3-4
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(a) Lungime

(a) Lungimea cea mai frecventă a unităţilor 
eşantionului se înscrie în limitele fi xate pentru 
modul de prezentare respectiv şi
(a.1) în cazul sparanghelului lung, semi-lung 
şi vârfurilor de sparanghel cel puţin 75% din 
numărul acestora nu se abat cu mai mult de 
1 cm de la valoarea medie şi cel puţin 95% 
din numărul acestora nu se abat cu mai mult 
de 2 cm de la valoarea medie şi
(a.2) în cazul sparanghelului tăiat cu vârfuri 
sau a sparanghelului tăiat, cel puţin 75% din 
numărul acestora nu se abat cu mai mult de 
1 cm de la lungimea medie şi cel puţin 90% 
din numărul acestora nu se abat cu mai mult 
de 2 cm de la lungimea medie.

(b) Calibrul

(b.1) Atunci când se declară că produsul este 
uniform dimensional conform calibrelor din 
anexa nr. 1 la normă, se admite ca maxim 
25% din numărul tijelor sau vârfurilor dintr-un 
recipient să aparţină grupei sau grupelor de 
calibre învecinate.
(b.2) Se admite fabricarea produselor din 
sparanghel din două sau mai multe calibre 
distincte dacă se declară că produsul este 
„mixt” sau „asortat”.

(5) Lichidul de conservare

(5) Limpede, exceptând cazul în care 
ingredientele sau aditivii alimentari adăugaţi 
pot afecta aspectul acestuia. Se admite 
prezenţa unui sediment slab sau a unor 
fragmente de sparanghel.

(6) Defecte admise:  
a) Vârfuri sau alte părţi de sparanghel zdrobite: bucăţi 
„sparte” sau zdrobite, fragmente de cel puţin 1 cm 
lungime;

(a) lipsă

b) Corpuri străine: pământ, nisip, etc. (b) lipsă
c) Sparanghel cu coajă în cazul sparanghelului 
prezentat „decojit”: tije ce prezintă zone necurăţate de 
coajă;

(c) max. 10% din numărul tijelor

d) Sparanghel ce prezintă scobituri; (d) max. 10% din numărul tijelor
e) Sparanghel deformat: muguri sau vârfuri de 
sparanghel curbate sau tije serios afectate de 
malformaţii;

(e) max. 10% din numărul mugurilor, 
vârfurilor sau tijelor

f) Sparanghel ce prezintă defecte de culoare, leziuni 
mecanice, boli sau alte defecte;

(f) max. 10% din numărul mugurilor, vârfurilor 
sau tijelor

Totalul defectelor de la alineatele (d), (e) şi (f) pentru 
formele de prezentare următoare:  

Sparanghel lung 15% din numărul tijelor
Sparanghel semi-lung 15% din numărul tijelor
Vârfuri de sparanghel 15% din numărul vârfurilor
Sparanghel tăiat cu vârfuri 20% din numărul tijelor
Sparanghel tăiat 25% din numărul tijelor

2. Acceptarea lotului

Orice recipient de sparanghel în conservă care nu îndeplineşte condiţiile de calitate enumerate 
în anexa nr. 4, este considerat necorespunzător.

Un lot de sparanghel în conservă va fi considerat corespunzător dacă numărul recipientelor 
„necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de eşantionare specific, 
prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate” Nivel de Calitate 
Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 4
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Anexa nr. 5

1. Cerinţe fi zico-chimice

Denumirea caracteristicii Condiţii de admisibilitate Metode de analiză
Cantitatea de sparanghel conţinută 
într-un recipient sau cantitatea netă 
fără lichid, (în kg/kg):

 

Calculată ca procent din greutatea 
volumului de apă distilată conţinută 
de recipientul complet umplut şi 
închis, măsurată la temperatura de 
20°C.

(a) Sparanghel decojit:  
Sparanghel lung minim 60%
Toate celelalte moduri de prezentare minim 58%
(b) Sparanghel nedecojit  
Sparanghel lung şi tăiat minim 57%
Toate celelalte moduri de prezentare minim 55%

Gradul de umplere admis pentru un 
recipient cu produs (inclusiv lichidul în 
care este conservat)1

minim 90%

Calculat ca procent din volumul de 
apă distilată conţinut de recipientul 
complet umplut şi închis, măsurat 
la temperatura de 20°C.

1 În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, măsurată la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 mililitri.

2. Acceptarea lotului

Un recipient care nu îndeplineşte cerinţele minime pentru gradul de umplere se consideră 
necorespunzător.

(1) Un lot de „Sparanghel în conservă” va fi acceptat din punct de vedere calitativ dacă 
numărul recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului 
de eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate”, Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

(2) La verificarea prin metoda conţinutului minim de fructe în recipient după îndepărtarea 
lichidului (cantitatea netă fără lichid) se consideră că lotul corespunde cerinţelor, dacă greutatea 
medie a conţinutului tuturor recipientele examinate nu este mai mică decât valoarea minimă 
cerută, cu condiţia ca nici un recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.

Anexa nr. 5



33. Ordinul nr. 770/1472/317/2004 
pentru aprobarea Normei cu privir e  la natura, conţinutul, 
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, 

depozitarea şi transportul caiselor în conservă

publicat în
M. Of. nr. 391 şi 391 bis din 9 mai 2005

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 339/956/215/2006 pentru modifi carea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul caiselor în conservă, 
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 770/1.472/317/2004 
(M. Of. nr. 717 din 22 august 2006).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul caiselor în conservă, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul caiselor în conservă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
caiselor în conservă pe teritoriul României, pentru a putea garanta ca acestea nu prezintă 
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niciun risc pentru consumul uman şi sunt prezentate corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică caiselor în conservă preparate în 
gospodării individuale pentru consumul propriu şi nici produselor care sunt în tranzit sau care 
sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

Art. 3.[1] Prevederile art. 4, 5, 7, 8, 9 şi 11 nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate 
în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în 
mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia 
ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent 
cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II. Natură. Conţinut

Art. 4. „Caise în conservă” este denumirea de produs finit, fabricat în scopul vânzării, 
dată în general alimentelor preparate din caise sănătoase, proaspete, congelate sau 
preconservate, care păstrează identitatea fructului Prunus armeniaca L, descojite sau 
nedescojite, conservate într-unul din mediile lichide specificate în anexa nr. 3 la prezenta 
normă în conţinutul căruia se poate adăuga unul sau mai multe din ingredientele specificate 
în anexa nr. 2 la prezenta normă, sau fără lichid, introduse în ambalaje care se închid ermetic, 
supuse unui tratament termic, înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica 
alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea materiei prime: „caise”;
(2) denumirea formei de prezentare: „întregi”, „jumătăţi”, „descojite”, „cu coajă”, etc., conform 

definiţiilor şi descrierilor din anexa nr. 1 la prezenta normă;
(3) denumirea mediului fluid în care sunt conservate caisele, conform definiţiilor şi descrierilor 

din anexa nr. 3 la prezenta normă, spre ex.: „în apă”, „în suc”, „în sirop slab îndulcit”, „în sirop 
cu mult zahăr”, etc., dacă caisele sunt conservate fără lichid, se menţionează: „Fără lichid” sau 
„Tasat”.

(4) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică: 
ex. „cu X”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Caise în conservă”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi auxiliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea caiselor în conservă, defi nită şi descrisă în anexa 
nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară 
pentru fructe proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea caiselor în conservă, trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 2 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

[1] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 339/2006.

Art. 2-8
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Art. 9. Lichidul sau mediul în care sunt conservate caisele trebuie să îndeplinească cerinţele 
din anexa nr. 3 la prezenta normă şi cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară prevăzute de 
reglementările în vigoare.

Art. 10. Spaţiile în care se fabrică caisele în conservă, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Caisele în conservă trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 4, respectiv anexa nr. 5, la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc 
aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea caiselor în conservă care conţin cantităţi 
de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) cantitatea netă fără lichid;
(4) lista ingredientelor;
(5) menţionarea tratamentului termic;
(6)[1] condiţiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
(7) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţa, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(8) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(9) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 
importatorului produsului;

(10) ţara de origine a produsului.

[1] Pct. (6) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 339/2006.

Art. 9-16
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Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18.[1] Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în încăperi curate, 
aerisite, ferite de razele solare sau îngheţ şi cu respectarea condiţiilor impuse de producător.

Art. 19. Transportul produsului defi nit prin prezenta normă trebuie să se facă cu vehicule 
curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor, menţinerea calităţii 
produselor şi protecţia contra razelor solare sau a îngheţului.

Art. 20. Fiecare transport de caise în conservă trebuie să fi e însoţit de documente care să 
ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentară.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 21. Anexele nr. 1 până la nr. 5 inclusiv fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Caisele trebuie să fie întregi, sănătoase, cu aspect proaspăt, fără lovituri mecanice, 
ajunse la maturitate, fără codiţe şi frunze, fără gust şi/sau miros străin;

(2) Caisele în conservă se pot fabrica în următoarea gamă sortimentală:
a) întregi – fructe întregi cu sâmburi, descojite sau nedescojite;
b) jumătăţi – fructe fără sâmburi, tăiate în două părţi aproximativ egale pe linia mediană, 

descojite sau nedescojite;
c) felii – fructe fără sâmburi, descojite sau nedescojite, tăiate în sectoare aproximativ egale;
d) bucăţi – fructe fără sâmburi, descojite sau nedescojite, tăiate în forme de dimensiuni inegale;
e) alte forme – orice altă formă de prezentare a caiselor este admisă dacă:
(i) se deosebeşte de formele prezentate în prezenta normă;
(ii) îndeplineşte cerinţele prezentei norme, incluzându-le pe cele privind defectele, conţinutul 

de fructe şi orice altă prevedere privind modul de prezentare, pentru evitarea confuziilor;
(iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe e tichetă astfel încât să nu inducă în 

eroare consumatorul.

Anexa nr. 2

 Ingrediente. Limite admise

Ingredientul Limita admisă
Caise Conform anexa nr. 5
Apă

În cantităţi fi xate prin tehnologia de fabricaţie cu 
respectarea prevederilor din anexa nr. 3 la 
normă.

Suc de fructe
Apă şi suc de fructe
Amestec de sucuri de fructe
Zaharuri: zaharoză, dextroză, sirop de zahăr 
invertit, sirop de glucoză.

[1] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 339/2006.

Art. 17-21
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Plante aromatice, oţet, miez de sâmburi de caise. În cantităţi fi xate prin tehnologia de fabricaţie.
Aromatizanţi:
(a) esenţe naturale de fructe;
(b) alţi aromatizanţi naturali sau identic naturali.

În cantităţi fi xate prin tehnologia de fabricaţie.

Anexa nr. 3

Medii de conservare. Defi niţii şi descriere

I. (1) Caisele se conservă în mediu lichid sau fără adaos de lichid, după cum urmează:
a) Apa sau  amestecul format din apă cu unul sau mai multe sucuri de fructe în care 

predomină apa. În denumirea acestor produse se va include menţiunea: „În apă” sau „Conservat 
în apă”;

b) Amestecul format din ap ă cu suc de caise, cu unul sau mai multe sucuri de fructe, în 
care sucul/sucurile deţin o pondere mai mare de 50% în volum. În denumirea acestor produse 
se va include menţiunea: „În suc de caise cu apă”, „În suc de X (denumirea fructului) cu apă” 
sau „În suc de fructe cu apă”;

c) Suc de caise, sucul unui fruct compatibil  cu caisele sau un amestec de sucuri din fructe. În 
denumirea acestor produse se va include menţiunea: „În suc de caise”, „În suc de X (numele 
fructului)” sau „În suc de fructe”;

d) Nectar de caise, nectarul unui alt fruct sau un amest ec de nectaruri. În denumirea acestor 
produse se va include menţiunea: „În nectar”, „În nectar de caise”, „În nectar de X (numele 
fructului sau fructelor)”, „În nectar de fructe”.

(2) În lichidele de conservare de la alineatul (1) se poate adăuga unu l sau un amestec 
de zaharuri: zaharoză, dextroză, zahăr invertit, sirop de glucoză, sirop deshidratat de 
glucoză.

(3) Dacă în lichidul de conservare s-au adăugat zaharuri denumirile produselo r respective 
se completează cu descrierile din Tabelul nr. 1, spre ex.: „În suc de X (numele fructului) slab 
îndulcit”, „În apă slab îndulcită”, „În sirop concentrat”.

(4) Dacă în lichidul de conservare nu s-au adăugat zaharuri, se menţionează: „fără adaos 
de zahar uri”.

(5) Se admite conservarea caiselor fără adaos de lichid, practic doar cu lichidul rezultat din 
tasarea lor.  În denumirea acestor produse se va include menţiunea: „Fără lichid” sau „Tasate”.

II.

Tabelul nr. 1: Descrierea lichidelor de conservare cu adaos de zaharuri

 Lichidul de conservare Conţinutul în substanţă uscată 
solubilă (în °Brix)

Dacă lichidul de conservare îndulcit este sucul de caise sau 
sucul unui alt fruct sau un amestec de sucuri de fructe, lichidul 
fi nal nu trebuie să scadă sub 16 °Brix şi se defi neşte după cum 
urmează:
a) Suc de fructe cu puţin zahăr, sau slab îndulcit
b) Suc de fructe cu mult zahăr sau puternic îndulcit

min. 16
min. 21

Dacă lichidul de conservare îndulcit este apă sau amestec de 
apă cu unul sau mai multe sucuri de fructe, mediul fi nal se 
defi neşte după cum urmează:
c) Sirop cu puţin zahăr, slab îndulcit, sirop subţire
d) Sirop cu mult zahăr, puternic îndulcit, sirop concentrat

min. 16 – max. 21
min. 21 – max. 25

Opţional se pot prepara următoarele lichide de conservare 
îndulcite:
e) Apă îndulcită, apă slab îndulcită, apă cu puţin zahăr
f) Sirop foarte concentrat

min. 10 – max. 16
min. 25

Anexa nr. 3
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Anexa nr. 4

1. Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate

Aspectul exterior al recipientului

Curat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte fi suri, să nu 
prezinte pete de rugină la exteriorul sau în interiorul recipientelor, 
ori pelicula de lac desprinsă de pe interiorul cutiei, cu eticheta 
curată, vizibil imprimată cu toate elementele de identifi care, lipită 
simetric în planul recipientului; la cutiile metalice se admit uşoare 
deformări la corp dar nu la falţ.

Aspectul conţinutului:  
(1) Culoare

(2) Gust şi miros

(3) Textură

(4) Uniformitate dimensională la 
caise „întregi” sau „jumătăţi”

(5) Simetrie

(6) Defecte admise:

(1) Caracteristica soiului tipului de conservare şi sortimentului 
fabricat.
(2) Gustul şi mirosul trebuie să fi e plăcute, caracteristic 
sortimentului fabricat şi ingredientelor folosite, fără gust şi miros 
străin.
(3) Caisele în conserva trebuie să prezinte o textură satisfăcătoare: 
fructe potrivit de tari, nedestrămate, sufi cient de cărnoase.
(4) 90% din numărul de fructe întregi sau jumătăţi trebuie să fi e 
aproximativ egale ca mărime. Dacă într-un ambalaj se afl ă un fruct 
sfărâmat, bucăţile combinate sunt considerate un fruct.
(5) Se acceptă ca maximum 20% din numărul de fructe să fi e tăiate 
pe lângă linia mediană şi dintre acestea maximum jumătate să fi e 
tăiate orizontal astfel ca să se vadă inserţia codiţei.
(6) Conform tabelului nr. 2.

Tabelul nr. 2: Defecte admise

Defectul Conservate în lichid Conservate „fără lichid” 
sau „tasate”

(1) Fructe cu aspect modifi cat: fructe atacate de 
insecte sau boli, fructe lovite, sau fructe a căror 
culoare este modifi cată.

30% din numărul total de 
fructe dintr-un recipient 3 fructe la 500 g fructe

(2) Fructe zdrobite sau bucăţi de fructe:
(a) caise „întregi”: caise deformate sau zdrobite 
care nu mai au forma lor normală;
(b) caise „jumătăţi”: jumătăţi de caise sparte sau 
zdrobite accidental în bucăţi mai mici cu 50% 
faţă de dimensiunea normală.

15% din numărul total de 
fructe dintr-un recipient Nu se aplică

(3) Materii vegetale străine: frunze, fragmente 
de frunze, peduncul, etc.

2 frunze, fragmente de 
frunze, pedunculi, etc. la 
500 g fructe fără lichid

2 frunze, fragmente de 
frunze, pedunculi, etc. la 
500 g fructe fără lichid

(4) Pieliţe, la caisele depelate (se stabilesc 
pentru media probelor prelevate)

max. 6 cm2 suprafaţă la 
500 g fructe

max. 12 cm2 suprafaţă la 
500 g fructe

(5) Sâmburi sau fragmente de sâmburi (se 
stabilesc pentru media probelor prelevate)

1 sâmbure1 sau 
echivalentul la 500 g 
fructe

1 sâmbure sau 
echivalentul la 500 g 
fructe

___
1 „un sâmbure” desemnează un sâmbure întreg sau un fragment mare echivalent cu o 

jumătate de sâmbure sau maxim trei bucăţi mici, a căror masă totală este mai mică decât cea 
a unei jumătăţi de sâmbure.

2. Acceptarea lotului

Orice recipient de caise în conservă care nu îndeplineşte condiţiile de calitate enumerate 
în anexa nr. 4, exceptându-le pe cele de la punctele (4) şi (5) din tabelul nr. 2, este considerat 
necorespunzător.

Un lot de caise în conservă va fi considerat corespunzător:

Anexa nr. 4
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a) dacă numărul recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) 
al planului de eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse 
alimentare preambalate” Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5 din Codex Alimentarius.

b) cerinţele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor, sunt îndeplinite.

Anexa nr. 5

1. Cerinţe fi zico-chimice

Denumirea caracteristicii Condiţii de admisibilitate Metode de analiză
Cantitatea de caise conţinută într-un 
recipient cu produs, sau cantitatea netă 
fără lichid; (în kg/kg):
(a) caise în suc, în sirop sau nectar, 
îndulcite
(b) caise în suc, în sirop sau nectar, slab 
îndulcite
(c) caise „fără lichid” sau „tasate”

minim 54%

minim 55%

minim 82%

Calculată ca procent din 
greutatea volumului de apă 
distilată conţinută de recipientul 
complet umplut şi închis, 
măsurată la temperatura de 
20°C.

Gradul de umplere admis pentru un 
recipient cu produs (inclusiv lichidul în 
care sunt conservate)2

minim 90%

Calculat ca procent din volumul 
de apă distilată conţinut de 
recipientul complet umplut şi 
închis, măsurat la temperatura 
de 20°C.

___
2 În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conţinută de 

recipientul complet umplut şi închis, măsurată la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 mililitri.

2. Acceptarea lotului

Un recipient care nu îndeplineşte cerinţele minime pentru gradul de umplere se consideră 
necorespunzător.

(1) Un lot de „caise în conservă” va fi acceptat din punct de vedere calitativ dacă numărul 
recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de 
eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate” Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

(2) La verificarea prin metoda conţinutului minim de fructe în recipient după îndepărtarea 
lichidului (cantitatea netă fără lichid), se consideră că lotul corespunde cerinţelor, dacă greutatea 
medie a conţinutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mică decât valoarea minimă 
cerută, cu condiţia ca niciun recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.

Anexa nr. 5



34. Ordinul nr. 776/1493/320/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, 
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, 

depozitarea şi transportul produsului „Zmeură în conservă”

publicat în
M. Of. nr. 391 şi 391 bis din 9 mai 2005

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 347/951/207/2006 pentru modifi carea Normei cu privire la natura, conţinutul, 

fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul produsului 
„Zmeură în conservă”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, 
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
nr. 776/1.493/320/2004 (M. Of. nr. 717 din 22 august 2006).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul produsului „Zmeură în conservă”, prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 
calitatea, ambalarea,  etichetarea, marcarea, depozitarea 

şi transportul produsului „Zmeură în conservă”

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
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produsului „Zmeură în conservă” pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acesta nu 
prezintă nici un risc pentru consumul uman şi este prezentat corect, conform principiilor de 
bază privind protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produsului „Zmeură în conservă” 
preparat în gospodării individuale pentru consumul propriu şi nici produselor care sunt în tranzit 
sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Art. 3.[1] Prevederile art. 4, 5, 8, 9 şi 11 nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate 
în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în 
mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia 
ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent 
cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II. Natura. Conţinut

Art. 4. „Zmeură în conservă” este denumirea de produs finit, fabricat în scopul vânzării, 
dată în general alimentelor preparate din zmeură sănătoasă, proaspătă, care păstrează 
identitatea fructului Rubus idaeus L. sau Rubus occidentalis L, conservată într-unui din mediile 
lichide de conservare specificate în anexa nr. 2 la prezenta normă, în conţinutul căruia se poate 
adăuga unul sau mai multe din ingredientele specificate în anexa nr. 1 la prezenta normă, 
introduse în ambalaje care se închid ermetic, supuse unui tratament termic, înainte sau după 
introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea materiei prime: „zmeură”;
(2) denumirea culorii zmeurei, dacă este alta decât roşie;
(3) denumirea mediului fluid în care este conservată zmeura, conform definiţiilor şi descrierilor 

din anexa nr. 2 la prezenta normă, spre ex.: „în apă”, „în suc”, „în sirop slab îndulcit”, „în sirop 
cu mult zahăr”, etc.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Zmeură în conservă”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi auxiliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea zmeurei în conservă trebuie să fi e proaspătă, 
ajunsă la maturitate, curată, sănătoasă, fără părţile exterioare verzi, inclusiv calicele şi codiţele.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea zmeurei în conservă, trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Lichidul sau mediul în care este conservată zmeura trebuie să îndeplinească cerinţele 
din anexa nr. 2 la prezenta normă şi cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară prevăzute de 
reglementările în vigoare.

Art. 10. Spaţiile în care se fabrică zmeura în conservă, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

[1] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 347/2006.

Art. 2-10
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Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Zmeura în conservă trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 3, respectiv anexa nr. 4, la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc 
aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea zmeurei în conservă care conţine cantităţi 
de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit în prezenta normă, trebuie 
să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările în 
vigoare.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform Art. 4 şi Art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) cantitatea neta fără lichid;
(4) lista ingredientelor;
(5) menţionarea tratamentului termic;
(6)[1] condiţiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
(7) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(8) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(9) numele şi adresa producătorului, sau ale ambalatorului, sau ale distribuitorului sau ale 
importatorului produsului;

(10) ţara de origine a produsului.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18.[2] Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în încăperi curate, 
aerisite, ferite de razele solare sau îngheţ şi cu respectarea condiţiilor impuse de producător.

[1] Pct. (6) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 347/2006.
[2] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 347/2006.

Art. 11-18
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Art. 19. Transportul produsului defi nit prin prezenta normă trebuie să se facă cu vehicule 
curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor, menţinerea calităţii 
produselor şi protecţia contra razelor solare sau a îngheţului.

Art. 20. Fiecare transport de zmeură în conservă trebuie să fi e însoţit de documente care 
să ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentară a produsului.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 21. Anexele nr. 1 până la nr. 4 inclusiv fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Ingrediente. Limite admise

Ingredientul Limita admisă
Zmeura Conform art. 7 la prezenta normă
Apă

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie, cu respectarea prevederilor 
din anexa nr. 2 la normă.

Suc de fructe
Apă şi suc de fructe
Amestec de sucuri de fructe
Zaharuri: zaharoză, dextroză, sirop de zahăr invertit, sirop 
de glucoză.
Aditivi alimentari
Coloranţi
Ponceau 4R (E124) max. 100 mg/kg

Anexa nr. 2

Medii de conservare. Defi niţii şi descriere

1. (1) Zmeura se conservă în mediu lichid după cum urmează:
a) Apa s au amestecul format din apă cu unul sau mai multe sucuri de fructe, în care 

predomină apa. În denumirea acestor produse se va include menţiunea: „în apă” sau „conservat 
în apă”;

b) Amestecul format di n apă cu suc de zmeură, cu unul sau mai multe sucuri de fructe, în 
care sucul/sucurile deţin o pondere mai mare de 50% în volum. În denumirea acestor produse 
se va include menţiunea: „în suc de zmeură cu apă”, „în suc de X (denumirea fructului) cu apă” 
sau „în suc de fructe cu apă”;

c) Suc de zmeură, sucul unui fruct compatibi l cu zmeura sau un amestec de sucuri din 
fructe. În denumirea acestor produse se va include menţiunea: „în suc de zmeură”, „în suc de 
X (numele fructului)” sau „în suc de fructe”;

(2) În lichidele de conservare de la alineatul (1) se poa te adăuga unul sau un amestec de 
zaharuri: zaharoză, dextroză, zahăr invertit, sirop de glucoză, sirop deshidratat de glucoză.

(3) Dacă în lichidul de conservare s-au adăugat zaharuri denumir ile produselor respective 
se completează cu descrierile din Tabelul nr. 1, spre ex.: „în suc de X (numele fructului) slab 
îndulcit”, „în apă slab îndulcită”, „în sirop concentrat”.

(4) Dacă în lichidul de conservare nu s-au adăugat zaharuri, se menţionează: „fără a daos 
de zaharuri”.

Art. 19-21
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2. Tabelul nr. 1: Descrierea lichidelor de conservare 
cu adaos de îndulcitori

Lichidul de conservare Conţinutul în substanţă 
uscată solubilă (în °Brix)

Dacă lichidul de conservare îndulcit este sucul de zmeură sau sucul unui 
alt fruct sau un amestec de sucuri din fructe, lichidul fi nal nu trebuie să 
scadă sub 15 °Brix şi se defi neşte după cum urmează:

 

a) Suc de fructe cu puţin zahăr sau slab îndulcit min. 15
b) Suc de fructe cu mult zahăr sau puternic îndulcit min. 20
Dacă lichidul de conservare îndulcit este apa sau un amestec de apă cu 
suc de zmeură sau cu unul sau mai multe sucuri de fructe, mediul fi nal 
se defi neşte după cum urmează:

 

c) Sirop cu puţin zahăr, slab îndulcit, sirop subţire min. 15 – max. 20
d) Sirop cu mult zahăr, puternic îndulcit, sirop concentrat. min. 20 – max. 26
Opţional se pot prepara următoarele medii de conservare îndulcite:  
e) Apă îndulcită, apa slab îndulcită, apă cu puţin zahăr. min. 11 – max. 15
f) Sirop foarte concentrat min. 26

Anexa nr. 3

1. Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate

Aspectul exterior al recipientului

Curat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte fi suri, să nu 
prezinte pete de rugină la exteriorul sau în interiorul 
recipientelor, ori pelicula de lac desprinsă de pe interiorul 
cutiei, cu eticheta curată, vizibil imprimata cu toate 
elementele de identifi care, lipită simetric în planul 
recipientului; la cutiile metalice se admit uşoare deformări la 
corp dar nu la falţ.

Aspectul conţinutului  

(1) Culoare (1) Caracteristică soiului, tipului de conservare şi 
sortimentului fabricat.

(2) Gust şi miros
(2) Gustul şi mirosul trebuie să fi e plăcute, caracteristic 
sortimentului fabricat şi ingredientelor folosite, fără gust şi 
miros străin.

(3) Textură
(3) Zmeura în conservă trebuie să prezinte o textură 
satisfăcătoare: fructe potrivit de tari, nedestrămate, sufi cient 
de cărnoase.

(4) Defecte admise: Conform tabelului nr. 2

Tabelul nr. 2: Defecte admise

Defectul Limite maxime
(1) Fructe cu aspect modifi cat: fructe atacate de insecte sau 
boli, fructe lovite sau fructe a căror culoare este modifi cată;

10% (m/m) din cantitatea netă fără 
lichid

(2) Fructe zdrobite sau bucăţi de fructe: fructe deformate sau 
zdrobite care nu mai au forma lor normală, peste 50%.

25% (m/m) din cantitatea netă fără 
lichid

Totalul defectelor de la alineatele (1) şi (2) 2% (m/m) din cantitatea netă fără lichid
(3) Materii vegetale străine: (a) codiţe sau fragmente de 
tulpini cu o lungime mai mare de 3 mm (se stabilesc pentru 
media probelor prelevate);
(b) frunze, calice detaşate, sau porţiuni de frunze sau calice, 
sau orice altă materie vegetală (se stabilesc pentru media 
probelor prelevate).

(a) 2 buc. la 100 g fructe fără lichid

(b) 2 cm2 la 100 g fructe fără lichid

Anexa nr. 3
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2. Acceptarea lotului
Orice recipient de zmeură în conservă care nu îndeplineşte condiţiile de calitate enumerate 

în anexa nr. 3, exceptându-le pe cele de la punctul (3) din tabelul nr. 2, este considerat 
necorespunzător.

Un lot de zmeură în conservă va fi considerat corespunzător:
a) dacă numărul recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) 

al planului de eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse 
alimentare preambalate” Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius,

b) cerinţele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor, sunt îndeplinite.

Anexa nr. 4

1. Cerinţe fi zico-chimice

Denumirea caracteristicii Condiţii de admisibilitate Metode de analiză
Cantitatea de zmeură conţinută 
într-un recipient cu produs, sau 
cantitatea netă fără lichid (în kg/
kg):

minim 37%

Calculată ca procent din greutatea 
volumului de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, 
măsurată la temperatura de 20°C.

Gradul de umplere admis 
pentru un recipient cu produs 
(inclusiv lichidul în care sunt 
conservate)1

minim 90%

Calculat ca procent din volumul de apă 
distilată conţinut de recipientul complet 
umplut şi închis, măsurat la 
temperatura de 20°C.

1 În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conţinută de 
recipientul complet umplut şi închis, măsurată la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 mililitri.

2. Acceptarea lotului

Un recipient care nu îndeplineşte cerinţele minime pentru gradul de umplere se consideră 
necorespunzător.

(1) Un lot de „Zmeură în conservă” va fi acceptat din punct de vedere calitativ dacă numărul 
recipientelor „necorespunzătoare” nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de 
eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate”, Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

(2) La verificarea prin metoda conţinutului minim de fructe în recipient după îndepărtarea 
lichidului (cantitatea netă fără lichid), se consideră că lotul corespunde cerinţelor, dacă greutatea 
medie a conţinutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mică decât valoarea minimă 
cerută, cu condiţia ca nici un recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.

Anexa nr. 4



35. Ordinul nr. 969/1754/362/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire l a  natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi 
transportul piersicilor congelate

publicat în
M. Of. nr. 421 şi 421 bis din 19 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul piersicilor congelate, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul piersicilor congelate

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
piersicilor congelate pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acestea nu prezintă 
niciun risc pentru consumul uman şi sunt prezentate corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor „Piersici congelate” preparate 
în gospodării individuale pentru consumul propriu sau celor fabricate în scopul prelucrării 
ulterioare cu excepţia reambalării şi nici acelora care sunt în tranzit sau care sunt depozitate 
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temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu.

Art. 3. Prevederile art. 5, art. 8 şi art. 11 din prezenta normă nu se aplică produselor fabricate 
şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în Turcia, sau 
care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic 
European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un 
nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II

Art. 4. „Piersici congelate” este denumirea sub care se vinde produsul, dată în general 
alimentelor preparate din piersici sănătoase, proaspete, care păstrează caracteristicile speciei 
Prunus persica L, cu excepţia nectarinelor, introduse cu sau fără zaharuri în ambalaje care se 
închid ermetic, congelate înainte sau după introducerea lor în ambalaj pentru a împiedica 
alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(a) denumirea materiei prime: „piersici”;
(b) menţionarea formei de prezentare conform definiţiilor şi descrierilor din anexa nr. 1 la 

prezenta normă;
(c) menţionarea procedeului de conservare: „congelat”;
(d) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică,  

ex. „cu X”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Piersici congelate”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, coresp unzător pentru consumul uman, preparat din materii prime ş i 
auxiliare sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în 
vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea piersicilor congelate, trebuie să fi e proaspătă, 
ajunsă la maturitate, curată, sănătoasă, fără părţi exterioare verzi sau codiţe, să îndeplinească 
cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară pentru fructe proaspete prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea piersicilor congelate trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Congelarea se face în instalaţii adecvate în care procesul frigorifi c trebuie condus 
astfel încât durata de menţinere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea 
maximă să fi e foarte scurtă şi se consideră încheiat atunci când temperatura în centrul termic 
al produsului a atins valoarea de -180C (00F), după stabilizarea termică.

Reambalarea se face cu respectarea cerinţelor tehnologice prevăzute de reglementările 
în vigoare privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate.

Art. 10. Spaţiile în care sunt fabricate piersicile congelate, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabil ite prin reglementările în vigoare.

Art. 3-10
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Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Piersicile congelate trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu 
pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea piersicilor congelate care conţin cantităţi 
de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare şi:

(a) să asigure produsului păstrarea proprietăţilor nutriţionale, organoleptice, fizico-chimice;
(b) să protejeze produsul împotriva deshidratării şi acumulării căldurii prin radiaţie;
(c) să protejeze produsul de contaminare microbiologică sau de altă natură;
(d) să fie noi.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care  trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite  trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, în scrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat  corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) lista ingredientelor;
(4) condiţiile de depozitare, conform art. 18 din prezenta normă;
(5) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(6) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(7) menţiunea „a nu se recongela după decongelare”;
(8) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 

importatorului produsului;
(9) instrucţiuni privind păstrarea şi modul de preparare;
(10) în cazul ambalării în vrac a piersicilor congelate, pe ambalaj se înscrie denumirea 

produsului şi datele de identificare ale producătorului, importatorului sau distribuitorului şi data 
durabilităţii minimale, celelalte informaţii pot fi înscrise fie pe ambalaj, fie în documentele însoţitoare.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 11-17
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Art. 18. Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în depozite frigorifi ce 
echipate cu sisteme de măsură şi control adecvate care pot înregistra şi regla temperatura şi 
circulaţia aerului astfel încât să fi e îndeplinite cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare 
privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate, la o temperatură de -180C 
(00F) sau mai scăzută.

Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă se face cu vehicule curate, echipate 
cu instalaţii frigorifi ce, capabile să asigure o temperatură de -180C (00F) sau mai scăzută pe 
durata transportului şi înregistrarea acesteia în mod continuu.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Piersicile trebuie să fie întregi, sănătoase, cu aspect proaspăt, fără lovituri mecanice, 
ajunse la maturitate, fără codiţe şi frunze, fără gust şi/sau miros străin;

(2) Soiurile de piersici sunt grupate după criteriul aderenţei sâmburelui la pulpă, astfel:
a) cu sâmbure detaşabil – acele soiuri la care sâmburele se detaşează uşor de pulpă;
b) cu sâmbure aderent – acele soiuri la care sâmburele nu se poate detaşa.
(3) Soiurile de piersici sunt grupate după culoare, astfel:
a) albe – soiuri de piersici a căror culoare dominantă variază de la alb la alb-gălb ui;
b) galbene – soiuri de piersici a căror culoare dominantă variază de la galben deschis la 

roşu-portocaliu intens;
c) verzi – soiuri de piersici a căror culoare dominantă variază de la verde deschis la verde;
d) roşii – soiuri de piersici a căror culoare dominantă variază de la galben deschis la 

roşu-portocaliu, iar pulpa acestora (inclusiv concavitatea în care se găseşte sâmburele) prezintă 
puncte roşii;

(4) Piersicile congelate se pot fabrica în următoarea gamă sortimentală:
a) întregi – fructe întregi cu sâmburi;
b) jumătăţi – fructe fără sâmburi, tăiate în două părţi aproximativ egale;
c) sferturi – fructe fără sâmburi, tăiate în  patru părţi aproximativ egale;
d) felii – fructe fără sâmburi, tăiate în sectoare aproximativ  egale;
e) cuburi – fructe fără sâmburi, tăiate în bucăţi având forma unui cub;
f) bucăţi – fructe fără sâmburi, tăiate în  forme de dimensiuni inegale;
g) alte forme – orice altă formă de prezentare a piersicilor este admi să dacă:
(i) se deosebeşte de formele din prezenta normă;
(ii) îndeplineşte toate cerinţele prezentei norme;
(iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichetă astfel încât să nu inducă în 

eroare consumatorul.
(5) Piersicile congelate pot fi preparate cu adaos de zaharuri sau sirop de zaharuri.

Ingrediente. Limite admise

 Ingredientul Limita admisă
Zaharuri: zaharoză, dextroză, fructoză, zahăr invertit, sirop 
de zahăr invertit, sirop de glucoză.

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie.

Aditivi alimentari:
Antioxidanţi:
Acid ascorbic (E300)
Acid citric (E330)

Art. 18-20
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Anexa nr. 2

Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate

(1) Culoare (1) caracteristică soiului şi sortimentului fabricat, aproximativ 
uniformă.

(2) Gust şi miros (2) plăcute, caracteristice soiului şi ingredientelor folosite, 
fără gust şi miros străin.

(3) Textura (3) după decongelare fructele trebuie să fi e potrivit de tari, 
nedestrămate, sufi cient de cărnoase.

(4) Conţinutul în substanţă uscată 
solubilă:
– piersici cu adaos de zaharuri (după 
decongelare, zdrobire şi omogenizare 
la 20°C)
– piersici cu sirop de zaharuri (după 
decongelare, zdrobire şi omogenizare 
la 20°C)

(4)
18% – 35% (m/m)
 
15% – 30% (m/m)

(5) Forma de prezentare: (5) 95% din numărul de fructe întregi, jumătăţi sau sferturi 
trebuie să fi e aproximativ egale ca mărime.

(6) Defecte admise: (6) conform tabelelor nr. 1, 2 şi 3.

Tabelul nr. 1. Defecte admise la piersici întregi congelate (20 piersici)

Defectul
Unitatea 

de 
măsură

Ponderea defectului

Minor Major Grav Total

6.1 Fructe decolorate sau verzi 4 cm2 1    
5.2 Leziuni:
leziuni provocate de insecte sau boli      

– suprafaţă mai mică de 1 cm2 0,5 cm2 1    
– suprafaţă mai mare de 1 cm2 1 cm2  2   
– pete închise, care pătrund în pulpă    4  
6.3 Materii vegetale şi codiţe:
frunze sau alte materii vegetale inofensive şi 
codiţe

1 bucată  2   

6.4 Leziuni mecanice şi din prelucrare:
fructe lovite, cu scobituri, din care lipsesc bucăţi. 1 fruct  2   

6.5 Porţiuni fi broase:
fructe care prezintă, după decongelare, porţiuni de 
ţesut fi bros

1 fruct  2   

6.6 Fructe supramaturate, moi 1 fruct  2   
6.7 Coji:
la sortimentele descojite 1 cm2 1    

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  25 8 4 25

Tabelul nr. 2. Defecte admise la piersici jumătăţi şi sferturi, congelate (30 bucăţi)

Defectul
Unitatea 

de 
măsură

Ponderea defectului

Minor Major Grav Total

6.1 Fructe decolorate sau verzi 4 cm2 1    
6.2 Leziuni:
leziuni provocate de insecte sau boli      

– suprafaţă mai mică de 1 cm2 0,5 cm2 1    
– suprafaţă mai mare de 1 cm2 1 cm2  2   
– pete închise, care pătrund în pulpă    4  

Anexa nr. 2
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6.3 Materii vegetale şi codiţe:
frunze sau alte materii vegetale inofensive şi codiţe 1 bucată  2   

6.4 Leziuni mecanice şi din prelucrare:
fructe lovite, cu scobituri, din care lipsesc bucăţi. 1 fruct  2   

6.5 Porţiuni fi broase:
fructe care prezintă, după decongelare, porţiuni de 
ţesut fi bros

1 fruct  2   

6.6 Fructe supramaturate, moi 1 fruct 1    
6.7 Coji:
la sortimentele descojite 1 cm2 1    

6 8 Fragmente de sâmburi:
fragmente din sâmbure tari, cu porţiuni ascuţite 
având dimensiuni peste 3 mm.

1 bucată  2   

6.9 Sâmburi întregi 1 bucată la 3 kg de produs
TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  25 8 4 25

Tabelul nr. 3. Defecte admise la piersici felii, cuburi, bucăţi, congelate (300g)

 Defectul Unitatea de 
măsură

Ponderea defectului
Minor Major Grav Total

6.1 Fructe decolorate sau verzi 4 cm2 1    
6.2 Leziuni:
leziuni provocate de insecte sau boli      

– suprafaţă mai mică de 1 cm2 0,5 cm2 1    
– suprafaţă mai mare de 1 cm2 1 cm2  2   
– pete închise, care pătrund în pulpă      
6.3 Materii vegetale şi codiţe:
frunze sau alte materii vegetale inofensive şi codiţe 1 bucată  2   

6.4 Leziuni din prelucrare:
fructe lovite, cu scobituri, din care lipsesc bucăţi. 1 fruct 1    

6.5 Porţiuni fi broase:
fructe care prezintă, după decongelare, porţiuni de 
ţesut fi bros

1 fruct  2   

6.6 Fructe supramaturate, moi 1 fruct 1    
6.7 Coji:
la sortimentele descojite 1 cm2 1    

6.8 Fragmente de sâmburi:
fragmente din sâmbure tari, cu porţiuni ascuţite 
având dimensiuni peste 3 mm.

1 bucata  2   

6.9 Sâmburi întregi 1 bucată la 3 kg de produs
TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  25 6 4 25 

Acceptarea lotului

(1) Mărimea eşantionului prelevat pentru analiza organoleptică este:
a) 2 0 de piersici pentru sortimentul „piersici întregi”;
b) 30 d e bucăţi pentru sortimentele „jumătăţi” şi „sferturi”;
c) 300 g pentru so rtimentele „felii”, „cuburi” şi „bucăţi”.
(2) Un eşantion de piersici  congelate care nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate sau 

depăşeşte numărul maxim al punctajului total admis pentru unul sau mai multe defecte este 
considerat necorespunzător.

(3) Un lot piersici congelate va fi c onsiderat corespunzător dacă numărul eşantioanelor 
necorespunzătoare nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de eşantionare specific, 
prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate” Nivel de Calitate 
Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 2



36. Ordinul nr. 976/1747/363/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, 
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, 

depozitarea şi transportul fasolei păstăi congelate

publicat în
M. Of. nr. 421 şi 421 bis din 19 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul fasolei păstăi congelate, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul fasolei păstăi congelate

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
fasolei păstăi congelate pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceasta nu prezintă 
niciun risc pentru consumul uman şi este prezentată corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor „Fasole păstăi congelată” 
preparate în gospodării individuale pentru consumul propriu sau celor fabricate în scopul 
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prelucrării ulterioare cu excepţia reambalării şi nici acelora care sunt în tranzit sau care sunt 
depozitate temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea 
umană sau pentru mediu.

Art. 3. Prevederile art. 5, art. 7, art. 8 şi art. 11 din prezenta normă nu se aplică produselor 
fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în 
Turcia, sau care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul 
Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să 
asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II

Art. 4. „Fasole păstăi congelată” este denumirea sub care se vinde produsul, dată în generai 
alimentelor preparate din păstăi de fasole sănătoase, proaspete, care păstrează caracteristicile 
speciei Phaseolus vulgaris L. sau Phaseolus coccineus L, introduse cu sau fără ingrediente 
în ambalaje care se închid ermetic, congelate înainte sau după introducerea lor în ambalaj 
pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(a) denumirea materiei prime: „fasole păstăi”;
(b) menţionarea culorii, a formei de prezentare şi a calibrului conform definiţiilor şi descrierilor 

din anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta normă; menţiunea „necalibrat” dacă produsul nu a 
fost calibrat;

(c) menţionarea procedeului de conservare: „congelată”;
(d) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, 

ex. „cu X”;

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Fasole păstăi congelată”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să 
fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi 
auxiliare sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea fasolei păstăi congelată, defi nită şi descrisă în 
anexa nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă 
alimentară pentru legume proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea fasolei păstăi congelată, trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Congelarea se face în instalaţii adecvate în care procesul frigorifi c trebuie condus 
astfel încât durata de menţinere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea 
maximă să fi e foarte scurtă şi se consideră încheiat atunci când temperatura în centrul termic 
al produsului a atins valoarea de -180C (00F), după stabilizarea termică. Reambalarea se face 
cu respectarea cerinţelor tehnologice prevăzute de reglementările în vigoare privind producerea, 
depozitarea şi transportul produselor congelate.

Art. 10. Spaţiile în care este produsa fasolea păstăi congelată, incluzând instalaţiile şi 
echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul 
să îndeplinească cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 3-10
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Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Fasolea păstăi congelată trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi 
fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc 
aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea fasolei păstăi congelată care conţine 
cantităţi de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin 
reglementările în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare şi:

(a) să asigure produsului păstrarea proprietăţilor nutriţionale, organoleptice, fizico-chimice;
(b) să protejeze produsul împotriva deshidratării şi acumulării căldurii prin radiaţie;
(c) să protejeze produsul de contaminare microbiologică sau de altă natură;
(d) să fie noi.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) lista ingredientelor;
(4) condiţiile de depozitare, conform art. 18 din prezenta normă;
(5) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(6) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(7) menţiunea „a nu se recongela după decongelare”;
(8) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau a!e distribuitorului sau ale 

importatorului produsului;
(9) instrucţiuni privind păstrarea şi modul de preparare;
(10) în cazul ambalării în vrac a produsului „Fasole păstăi congelată”, pe ambalaj se înscriu 

denumirea produsului şi datele de identificare ale producătorului, importatorului sau distribuitorului şi 
data durabilităţii minimale, celelalte informaţii pot fi înscrise fie pe ambalaj, fie în documentele însoţitoare.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 11-17
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Art. 18. Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în depozite frigorifi ce 
echipate cu sisteme de măsură şi control adecvate care pot înregistra şi regla temperatura şi 
circulaţia aerului astfel încât să fi e îndeplinite cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare 
privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate, la o temperatură de -180C 
(00F) sau mai scăzută.

Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă se face cu vehicule curate, echipate 
cu instalaţii frigorifi ce, capabile să asigure o temperatură de -180C (00F) sau mai scăzută pe 
durata transportului şi înregistrarea acesteia în mod continuu.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integranta din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Păstăile de fasole trebuie să fie întregi, sănătoase, cu aspect proaspăt, fără aţe, vârfuri 
şi codiţe, fără gust şi/sau miros străin.

(2) Fasolea păstăi poate să provină din soiurile „verde” şi „galbenă (grasă)” cu păstăi 
cilindrice sau late.

(3) Fasolea păstăi congelată se poate fabrica în următoarea gamă sortimentală:
 (a) „întregi” păstăi de fasole întregi

(b) „tăiate” păstăi de fasole tăiate transversal în bucăţi scurte, astfel încât cel puţin 70% din 
numărul lor au lungimi cuprinse între 20 mm şi 65 mm;

(c) „tăiate mărunt” păstăi de fasole tăiate transversal în bucăţi scurte, astfel încât cel puţin 70% din 
numărul lor au lungimi cuprinse între 10 mm şi 20 mm;

(d) „tăiate 
diagonal”

păstăi de fasole tăiate sub un unghi de aproximativ 45° faţă de axa longitudinală 
astfel încât cel puţin 70% din bucăţi au lungimi mai mari de 6 mm;

(e) „felii” păstăi de fasole tăiate longitudinal sau sub un unghi de 45° faţă de axa 
longitudinală în felii de max. 7 mm grosime;

(f) alte forme

orice altă formă de prezentare a păstăilor de fasole este admisă dacă:
(i) se deosebeşte de formele descrise în prezenta normă;
(ii) îndeplineşte cerinţele prezentei norme;
(iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichetă astfel încât să nu 
inducă în eroare consumatorul. 

Ingrediente. Limite admise

 Ingredientul Limita admisă
Zaharuri: zaharoză, dextroză, fructoză, sirop de zahăr 
invertit, sirop de glucoză. În cantităţi fi xate prin tehnologia de 

fabricaţieSare
Condimente

Anexa nr. 2

Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate

(1) Culoare (1) verde, galbenă sau galben verzui, caracteristică soiului, 
aproximativ uniformă;

(2) Gust şi miros (2) plăcute, caracteristice soiului şi ingredientelor folosite, 
fără gust şi miros străin;

Art. 18-20
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(3) Textură (3) păstăile trebuie să fi e fragede, fără porţiuni fi broase;

(4) Uniformitate dimensională, la 
sortimentele calibrate:

(4) minim 80% din numărul total de păstăi de fasole 
congelate trebuie să aibă calibrul indicat pe etichetă sau mai 
mic; restul din numărul de păstăi pot avea calibre conform 
tabelului nr. 1;

(5) Forma de prezentare:
– păstăi congelate în bloc;
– păstăi congelate individual

(5) se admit maxim 10% m/m păstăi lipite una de alta care nu 
pot fi  desprinse în stare congelată;

(6) Defecte admise: (6) conform tabelului nr. 2.

Tabelul nr. 1. Calibrare pentru fasolea păstăi congelată

Categoria dimensională Diametrul păstăii (mm)
Extrafi nă max. 6,5
Foarte fi nă max. 8
Fină max. 9,5
Medie max. 11
Mare min. 11

Tabelul 2. Defecte admise la fasolea păstăi congelată.

Defectul Unitatea 
de măsură

Categoria
Total

1 2 3
(a) Materii vegetale străine:
frunze, vreji, fragmente ale acestora, exceptând 
cele provenite de la plantele condimentare 
utilizate ca ingrediente;

     

– frunze 1 bucată 1    
– alte materii vegetale 1 bucată 2    
(b) Pedunculi:
pedunculi ataşaţi de păstaie sau desprinşi 1 peduncul 1 2   

(c) Păstăi pătate grav:
pete produse de atacul insectelor, diferite boli sau 
alte cauze, care se întind pe o suprafaţă cu 
diametrul mai mare de 6 mm.

1 păstaie  3   

(d) Păstăi pătate uşor:
pete produse de atacul insectelor, diferite boli sau 
alte cauze, care se întind pe o suprafaţă cu 
diametrul cuprins între 3 şi 6 mm.

1 păstaie  1   

(e) Leziuni mecanice:
(la sortimentele „întregi” şi „tăiate”) păstăi 
sfărâmate, rupte în două bucăţi, destrămate la 
extremităţi, etc.

1 păstaie  1   

(f) Păstăi nedezvoltate:
(la sortimentele „întregi”) păstăi mai mici de 3 mm 1 păstaie  2   

(g) Păstăi cu aţe dure:
păstăi ale căror aţe rezistă la o greutate de 250 g 
menţinută cel puţin 5 secunde.

1 păstaie   3  

(h) Porţiuni fi broase:
păstăi care prezintă porţiuni fi broase care 
afectează comestibilitatea

1 păstaie   1  

(i) Fragmente:
– orice bucată de păstaie mai mică de 10 mm, la 
sortimentele „tăiate” şi „tăiate diagonal”;
– orice bucată de păstaie mai mică de 10 mm, la 
sortimentul „întregi”.

max. 20% 
(m/m)     

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE      
(i) Toate sortimentele cu excepţia celor „întregi”  15 50 10 60
(ii) Sortimentele „întregi”  15 30 6 40

Anexa nr. 2
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Acceptarea lotului

(1) Mărimea eşantionului prelevat pentru analiza organoleptică este:
a) 1 kg pentru uniformitatea dimensională şi forma de prezentare;
b) 1 kg pentru materii vegetale străine şi pedunculi;
c) 300 g pentru celelalte defecte.
(2) Un eşantion de fasole păstăi congelate care nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate 

sau depăşeşte numărul maxim al punctajului total admis pentru unul sau mai multe defecte 
este considerat necorespunzător.

(3) Un lot de păstăi de fasole congelată va fi considerat corespunzător dacă numărul 
eşantioanelor necorespunzătoare nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de 
eşantionare specific, prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare 
preambalate” Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 2



37. Ordinul nr. 973/1751/366/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, 
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, 

depozitarea şi transportul porumbului congelat

publicat în
M. Of. nr. 421 şi 421 bis din 19 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul porumbului congelat, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul porumbului congelat

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
porumbului congelat pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acesta nu prezintă niciun 
risc pentru consumul uman şi este prezentat corect, conform principiilor de bază privind protecţia 
consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor „Porumb congelat” preparate 
în gospodării individuale pentru consumul propriu sau celor fabricate în scopul prelucrării 
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ulterioare cu excepţia reambalării şi nici acelora care sunt în tranzit sau care sunt depozitate 
temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu.

Art. 3. Prevederile art. 7, art. 8 şi art. 11 din prezenta normă nu se aplică produselor fabricate 
şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în Turcia, sau 
care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic 
European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un 
nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II

Art. 4. „Porumb congelat” este denumirea sub care se vinde produsul, dată în general 
alimentelor preparate din boabe de porumb zaharat sănătoase, proaspete, suculente, din 
soiurile albe şi galbene ale speciei Zea mays L. convar. saccharata Koern, introduse cu sau 
fără ingrediente în ambalaje care se închid ermetic, congelate înainte sau după introducerea 
lor în ambalaj pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(a) denumirea materiei prime: „porumb”;
(b) denumirea formei de prezentare: „boabe întregi” sau „porumb zaharat” sau „boabe” 

conform denumirii uzuale din ţara în care se vinde produsul;
(c) denumirea culorii: „galben (auriu)” sau „alb”;
(d) menţionarea procedeului de conservare: „congelat”;
(e) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, 

ex. „cu X”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Porumb congelat”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman,  preparat din materii prime şi auxiliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea porumbului congelat, defi nită şi descrisă în anexa 
nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară 
prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea porumbului congelat trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Congelarea se face în instalaţii adecvate în care procesul frigorifi c trebuie condus 
astfel încât durata de menţinere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea 
maximă să fi e foarte scurtă şi se consideră încheiat atunci când temperatura în centrul termic 
al produsului a atins valoarea de -180C (00F), după stabilizarea termică. Reambalarea se face 
cu respectarea cerinţelor tehnologice prevăzute de reglementările în vigoare privind producerea, 
depozitarea şi transportul produselor congelate.

Art. 10. Spaţiile în care este fabricat porumbul congelat, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 3-10



515 • O. nr. 973/1751/366/2004

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Porumbul congelat trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu 
pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea porumbului congelat care conţine cantităţi 
de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare şi:

(a) să asigure produsului păstrarea proprietăţilor nutriţionale, organoleptice, fizico-chimice;
(b) să protejeze produsul împotriva deshidratării şi acumulării căldurii prin radiaţie;
(c) să protejeze produsul de contaminare microbiologică sau de altă natură;
(d) să fie noi.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) lista ingredientelor;
(4) condiţiile de depozitare, conform art. 18 din prezenta normă;
(5) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(6) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(7) menţiunea „a nu se recongela după decongelare”;
(8) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 

importatorului produsului;
(9) instrucţiuni privind păstrarea şi modul de preparare;
(10) în cazul ambalării în vrac a produsului „porumb congelat”, pe ambalaj se înscrie denumirea 

produsului şi datele de identificare ale producătorului, importatorului sau distribuitorului şi data 
durabilităţii minimale, celelalte informaţii pot fi înscrise fie pe ambalaj, fie în documentele însoţitoare.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 11-17
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Art. 18. Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în depozite frigorifi ce 
echipate cu sisteme de măsura şi control adecvate care pot înregistra şi regla temperatura şi 
circulaţia aerului astfel încât să fi e îndeplinite cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare 
privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate, la o temperatura de -180C 
(00F) sau mai scăzută.

Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă se face cu vehicule curate, echipate 
cu instalaţii frigorifi ce, capabile să asigure o temperatură de -180C (00F) sau mai scăzută pe 
durata transportului şi înregistrarea acesteia în mod continuu.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Boabele de porumb zaharat trebuie să fie întregi, sănătoase, suculente, cu aspect 
proaspăt, fără lovituri mecanice, fără gust şi/sau miros străin.

(2) Boabele de porumb zaharat pot avea culoarea galbenă sau albă.

Ingrediente. Limite admise

 Ingredientul Limita admisă
Sare În cantităţi fi xate prin tehnologia de 

fabricaţiePlante aromatice uscate şi condimente.
Legume simple sau în amestec (lăptucă, ceapă, bucăţi de 
ardei verde sau roşu) max. 5% m/m din cantitatea netă.

Anexa nr. 2

Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate
(1) Culoare (1) galbenă sau albă, aproximativ uniformă

(2) Gust şi miros (2) plăcute, caracteristice soiului şi ingredientelor folosite, 
fără gust şi/sau miros străin

(3) Textura (3) boabele trebuie să fi e potrivit de fragede
(4) Reziduu sec insolubil în alcool (4) max. 30% m/m
(5) Conţinutul în substanţă uscată 
solubilă. (5) min. 20° Brix

(6) Defecte admise: (6) conform tabelului nr.1

Tabelul nr. 1. Defecte admise la porumbul congelat

Defectul
Unitatea 

de 
măsură

Ponderea defectului

Minor Major Grav Total 
defecte

6.1 Deteriorate sau pătate: pete produse de 
insecte, diferite boli, leziuni mecanice; 1 boabă     

(a) defect minor: afectează slab bobul;  1    
(b) defect major: afectează bobul în adâncime;   2   

Art. 18-20
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(c) defect grav: afectează puternic bobul făcându-l 
necomestibil.    4  

6.2 Materii vegetale străine:
fi re de iarbă, buruieni, frunze, etc.      

(a) defect minor – cantitate mică care afectează 
nesemnifi cativ produsul; 1 bucata 1    

(b) defect major – cantitate mare care afectează 
produsul;   2   

(c) defect grav – cantitate care face produsul 
necomestibil.    4  

6.3 Boabe smulse:
boabe desprinse cu porţiuni de cocean. 1 boabă     

(a) defect minor – boabele cu porţiuni mici de 
cocean sau material tare aderent;  1    

(b) defect major – boabele cu porţiuni mari de 
cocean sau material tare aderent.   2   

6.4 Bucăţi de cocean:
porţiunea celulozică în care bobul se încastrează 
în cocean

max. 0,6 
cm3     

6.5 Pănuşe:
foile care înfăşoară ştiuletele de porumb şi care 
sunt îndepărtate în procesul tehnologic

max. 4,4 
cm2     

6.6 Mătasea porumbului: max. 160 
cm     

6.7 Boabe sfărâmate, rupte, zdrenţuite max. 60 
bucăţi     

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  60 40 20 60

Acceptarea lotului

 (1) Mărimea eşantionului prelevat pentru analiza organoleptică este de 250 g.
(2) Un eşantion de porumb congelat care nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate sau 

depăşeşte numărul maxim al punctajului total admis pentru unul sau mai multe defecte este 
considerat necorespunzător.

(3) Un lot porumb congelat va fi considerat corespunzător dacă numărul eşantioanelor 
necorespunzătoare nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de eşantionare specific, 
prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate” Nivel de Calitate 
Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 2



38. Ordinul nr. 972/1752/359/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, 
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, 

depozitarea şi transportul morcovilor congelaţi

publicat în
M. Of. nr. 421 şi 421 bis din 19 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul morcovilor congelaţi, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul morcovilor congelaţi

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
morcovilor congelaţi pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceştia nu prezintă niciun 
risc pentru consumul uman şi sunt prezentaţi corect, conform principiilor de bază privind protecţia 
consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor „Morcovi congelaţi” preparate 
în gospodării individuale pentru consumul propriu sau celor fabricate în scopul prelucrării 
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ulterioare cu excepţia reambalării şi nici acelora care sunt în tranzit sau care sunt depozitate 
temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umana 
sau pentru mediu.

Art. 3. Prevederile art. 5, art. 7, art. 8 şi art. 11 din prezenta normă nu se aplică produselor 
fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în 
Turcia, sau care sunt fabricate în mod legai într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul 
Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să 
asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II

Art. 4. „Morcovi congelaţi” este denumirea sub care se vinde produsul, dată în general 
alimentelor preparate din morcovi sănătoşi, proaspeţi, din soiurile de cultură ale speciei Daucus 
carota L., introduşi cu sau fără ingrediente în ambalaje care se închid ermetic, congelate înainte 
sau după introducerea lor în ambalaj pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(a) denumirea materiei prime: „morcovi”;
(b) menţionarea formei de prezentare şi a calibrului conform definiţiilor şi descrierilor din 

anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta normă; menţiunea „necalibrat” dacă produsul nu a fost 
calibrat;

(c) menţionarea procedeului de conservare: „congelată”;
(d) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, 

ex. „cu X”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Morcovi congelaţi”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi auxiliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea morcovilor congelaţi, defi nită şi descrisă în anexa 
nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară 
pentru legume proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea fasolei păstăi congelată, trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Congelarea se face în instalaţii adecvate în care procesul frigorifi c trebuie condus 
astfel încât durata de menţinere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea 
maximă să fi e foarte scurtă şi se consideră încheiat atunci când temperatura în centrul termic 
al produsului a atins valoarea de -180C (00F), după stabilizarea termică.

Reambalarea se face cu respectarea cerinţelor tehnologice prevăzute de reglementările 
în vigoare privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate.

Art. 10. Spaţiile în care se fabrică morcovii congelaţi, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 3-10
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Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Morcovii congelaţi trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu 
pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul finit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea morcovilor congelaţi care conţin cantităţi 
de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare şi:

(a) să asigure produsului păstrarea proprietăţilor nutriţionale, organoleptice, fizico-chimice;
(b) să protejeze produsul împotriva deshidratării şi acumulării căldurii prin radiaţie;
(c) să protejeze produsul de contaminare microbiologică sau de altă natură;
(d) să fie noi.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea neta;
(3) lista ingredientelor;
(4) condiţiile de depozitare, conform art. 18 din prezenta normă;
(5) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(6) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(7) menţiunea „a nu se recongela după decongelare”;
(8) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 

importatorului produsului;
(9) instrucţiuni privind păstrarea şi modul de preparare;
(10) în cazul ambalării în vrac a produsului „Morcovi congelaţi”, pe ambalaj se înscriu 

denumirea produsului şi datele de identificare ale producătorului, importatorului sau distribuitorului 
şi data durabilităţii minimale, celelalte informaţii pot fi înscrise fie pe ambalaj, fie în documentele 
însoţitoare.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 11-17
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Art. 18. Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în depozite frigorifi ce 
echipate cu sisteme de măsură şi control adecvate care pot înregistra şi regla temperatura şi 
circulaţia aerului astfel încât să fi e îndeplinite cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare 
privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate, la o temperatura de -180C 
(00F) sau mai scăzută.

Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă se face cu vehicule curate, echipate 
cu instalaţii frigorifi ce, capabile să asigure o temperatură de -180C (00F) sau mai scăzută pe 
durata transportului şi înregistrarea acesteia în mod continuu.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Morcovii trebuie să fie întregi, sănătoşi, cu aspect proaspăt, neramificaţi, netezi, curaţi, 
fără lovituri mecanice, netrecuţi în tijă florală, nelemnificaţi, necrăpaţi, fără gust şi/sau miros 
străin.

(2) Nu sunt restricţii cu privire la soiul utilizat.
(3) Înainte de congelare trebuie bine spălaţi, depelaţi, îndepărtate frunzele, îndepărtat 

coletul.
(4) Morcovii congelaţi se pot fabrica în următoarea gamă sortimentală:

 (a) „întregi”

– soiuri de morcovi conici sau cilindrici (de ex. Chantenay şi Amsterdam) cu 
diametrul maxim de 50 mm măsurat în zona circumferinţei maxime; raportul 
între diametrul celui mai mare şi a celui mai mic morcov trebuie să fi e de 
max. 4:1; – soiuri de morcovi sferici („morcovi de Paris”) cu diametrul maxim de 
45 mm;

(b) „deget” – morcovi din soiuri cilindrice sau bucăţi tăiate transversal din aceştia având 
lungimea de cel puţin 30 mm;

(c) „jumătăţi” – morcovi tăiaţi în două părţi aproximativ egale, de-a lungul axei longitudinale;
(d) „sferturi” – morcovi tăiaţi longitudinal în patru părţi aproximativ egale;
(e) „felii 
longitudinale”

– morcovi tăiaţi longitudinal în patru sau mai multe felii aproximativ egale, de 
formă netedă sau ondulată, având min. 20 mm lungime şi min. 5 mm grosime;

(f) „Julienne” – morcovi tăiaţi longitudinal în formă de batoane netede sau ondulate având 
grosimea de max. 5 mm;

(g) „felii”, „inele” sau 
„rondele”

– morcovi tăiaţi transversal în felii netede sau ondulate având grosimea 
cuprinsă între 2 si 10 mm şi diametrul de max. 50 mm;

(h) „bucăţi”
– morcovi „întregi” tăiaţi transversal în bucăţi având grosimea cuprinsa între 10 
şi 30 mm, morcovi „jumătăţi” tăiaţi transversal în bucăţi sau morcovi „bucăţi” 
având forme neregulate şi dimensiuni superioare rondelelor sau cuburilor;

(i) „cuburi” – morcovi tăiaţi în formă de cuburi aproximativ egale având latura de max. 12,5 
mm;

(j) „cuburi duble” – morcovi tăiaţi în forma de paralelipiped cu secţiunea pătrată având latura de 
max. 12,5 mm şi lungimea egală cu dublul lăţimii;

(k) alte forme

orice altă formă de prezentare a morcovilor este admisă dacă:
(i) se deosebeşte de formele descrise în prezenta normă;
(ii) îndeplineşte cerinţele prezentei norme;
(iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichetă astfel încât să nu 
inducă în eroare consumatorul. 

Art. 18-20
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Ingrediente. Limite admise

 Ingredientul Limita admisă
Zaharuri: zaharoză, dextroză, fructoză, sirop de zahăr 
invertit, sirop de glucoza.

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie

Sare  
Legume simple sau în amestec (lăptucă, ceapă, bucăţi de 
ardei verde sau roşu) max. 10% m/m din cantitatea netă

Plante aromatice uscate şi condimente.  

Anexa nr. 2

Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate
(1) Culoare (1) caracteristică soiului, aproximativ uniformă.

(2) Gust şi miros (2) plăcute, caracteristice soiului şi ingredientelor folosite, 
fără gust şi/sau miros străin.

(3) Textură (3) morcovii nu trebuie să fi e tari şi fi broşi.
(4) Uniformitate dimensională, la 
sortimentele „întregi” şi „deget” 
calibrate

(4) minim 80% m/m din cantitatea de morcovi congelaţi 
trebuie să aibă calibrul indicat pe etichetă, conform tabelului 
nr. 1.

(5) Forma de prezentare
(5) max. 10% m/m din morcovii „întregi” şi max. 20% m/m din 
morcovi pentru celelalte forme de prezentare pot avea altă 
formă decât forma indicată pe etichetă.

(6) Defecte admise (6) conform tabelelor nr. 2 şi nr. 3.

Tabelul nr. 1. Diametrele corespondente 
categoriilor dimensionale 

şi soiurilor de morcovi congelaţi

Soiul
Categoria dimensională

Foarte mic Mic Mediu Mare Foarte mare
Cilindric – 6-23 23-27 min. 27 –
Conic – 10-30 30-36 min. 36 –
Sferic max. 18 18-22 22-27 27-35 min. 35

Tabelul nr. 2. Defecte admise la sortimentele: „întregi”, „deget”, „jumătăţi”, „sferturi”

Defectul
Unitatea 

de 
măsură

Categoria
Total

A B

(a) Materii vegetale străine;
materii vegetale provenite de la curăţarea morcovilor sau 
orice altă materie vegetală inofensivă care nu a fost 
adăugată ca ingredient.

Max. 2 bucăţi sau 1 g la 1 kg de 
morcovi congelaţi

(b) Malformaţii:
morcovi ramifi caţi, strâmbi, contorsionaţi sau altfel deformaţi 
sau care nu prezintă forma indicată pe etichetă

1 
morcov 2   

(c) Pete grave:
pete produse de atacul insectelor, diferite boli sau alte 
cauze, a căror suprafeţe însumate sunt mai mari decât aria 
unui cerc cu diametrul de 6 mm.

1 
morcov  2  

(d) Pete:
pete produse de atacul insectelor, diferite boli sau alte 
cauze, care se întind pe o suprafaţă cu diametrul cuprins 
între 3 şi 6 mm.

1 
morcov  1  

Anexa nr. 2
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(e) Descojire incompletă:
morcovi care prezintă porţiuni nedescojite a căror suprafaţă 
însumată este mai mare decât suprafaţa cercului cu 
diametrul de 6 mm.

1 
morcov  1  

(f) Morcovi sfărâmaţi sau rupţi: 1 
morcov 2   

(g) Crăpături:
crăpături mai adânci de 2 mm sau crăpături care afectează 
aspectul produsului.

1 
morcov 1   

(h) Porţiuni verzi:
morcovi care prezintă porţiuni verzi care coboară sub colet 
sau o bandă verde la colet.

1 
morcov  1  

(i) Bucăţi mici:
bucăţi de morcovi având lungimea mai mică de 25 mm. max. 15% m/m

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  25 30 40

Tabelul nr. 3. Defecte admise la sortimentele: „felii longitudinale”, „Julienne”, „felii”, 
„inele” sau „rondele”, „bucăţi”, „cuburi”, „cuburi duble”

Defectul Unitatea 
de măsură

Categoria
Total

A B

(a) Materii vegetale străine:
materii vegetale provenite de la curăţarea morcovilor sau 
orice altă materie vegetală inofensivă care nu a fost 
adăugată ca ingredient.

Max. 2 
bucăţi sau 
1g la 1 kg 
de 
morcovi 
congelaţi

   

(b) Malformaţii: morcovi ramifi caţi, strâmbi, contorsionaţi 
sau altfel deformaţi sau care nu prezintă forma indicată pe 
etichetă.

4g de 
produs 
afectat

1   

(c) Pete grave
pete produse de atacul insectelor, diferite boli sau alte 
cauze, a căror suprafeţe însumate sunt mai mari decât aria 
unui cerc cu diametrul de 6 mm.

4g de 
produs 
afectat

 2  

(d) Pete:
pete produse de atacul insectelor, diferite boli sau alte 
cauze, care se întind pe o suprafaţă cu diametrul cuprins 
între 3 şi 6 mm.

4g de 
produs 
afectat

1   

(e) Descojire incompletă.
Morcovi care prezintă porţiuni nedescojite a căror suprafaţă 
însumată este mai mare decât suprafaţa cercului cu 
diametrul de 6 mm.

4g de 
produs 
afectat

   

(f) Porţiuni verzi:
morcovi care prezintă porţiuni verzi care coboară sub colet 
sau o bandă verde la colet.

4g de 
produs 
afectat

   

(g) Morcovi sfărâmaţi sau rupţi şi bucăţi mici:
bucăţi de morcovi sfărâmaţi, rupţi sau bucăţi cu lungimea 
mai mică de 25 mm.

max. 25% 
m/m    

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE:     
„felii longitudinale”, „felii”, „inele” sau  26 8 26
„rondele”, „bucăţi”, „cuburi”, „cuburi duble”  13 4 13
„Julienne”  20 4 20

Acceptarea lotului

(1) Mărimea eşantionului prelevat pentru analiza organoleptică este:
a) 1 kg pentru „materii vegetale străine” şi „bucăţi mici”;
b) 100 bucăţi pentru sortimentele „întregi”, „deget”, „jumătăţi” şi „sferturi”;
c) 400 g pentru sortimentele: „felii longitudinale”, „felii”, „inele” sau „rondele”, „bucăţi”, 

„cuburi”, „cuburi duble”, „Julienne”.

Anexa nr. 2
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(2) Un eşantion de morcovi congelaţi care nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate sau 
depăşeşte numărul maxim al punctajului total admis pentru unul sau mai multe defecte este 
considerat necorespunzător.

(3) Un lot de morcovi congelaţi va fi considerat corespunzător dacă numărul eşantioanelor 
necorespunzătoare nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al pianului de eşantionare specific, 
prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate” Nivel de Calitate 
Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 2



39. Ordinul nr. 977/1746/367/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi 
transportul spanacului congelat

publicat în
M. Of. nr. 421 şi 421 bis din 19 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul spanacului congelat, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul spanacului congelat

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
spanacului congelat pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acesta nu prezintă niciun 
risc pentru consumul uman şi este prezentată corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor „Spanac congelat” preparate 
în gospodării individuale pentru consumul propriu sau celor fabricate în scopul prelucrării 
ulterioare cu excepţia reambalării şi nici acelora care sunt în tranzit sau care sunt depozitate 
temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu.
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Art. 3. Prevederile art. 5, art. 7 şi art. 11 din prezenta normă nu se aplică produselor fabricate 
şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în Turcia, sau 
care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic 
European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un 
nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II

Art. 4. „Spanac congelat” este denumirea sub care se vinde produsul, dată în general 
alimentelor preparate din spanac sănătos, proaspăt, care păstrează caracteristicile speciei 
Spinacia oleracea L., introduse cu sau fără ingrediente în ambalaje care se închid ermetic, 
congelate înainte sau după introducerea lor în ambalaj pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(a) denumirea materiei prime: „spanac”;
(b) menţionarea formei de prezentare: „întreg”, „frunze întregi”, „frunze tăiate”, „frunze tăiate 

mărunt” sau „piure” conform definiţiilor şi descrierilor din anexa nr. 2 la prezenta normă;
(c) menţionarea procedeului de conservare: „congelat”;
(d) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, 

ex. „cu X”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „spanac congelat”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi auxiliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea spanacului congelat, defi nită şi descrisă în anexa 
nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară 
pentru legume proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea spanacului congelat trebuie să corespundă 
reglementărilor în vigoare şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Congelarea spanacului se face în instalaţii adecvate în care procesul frigorifi c trebuie 
condus astfel încât durata de menţinere a produsului la temperatura la care se produce 
cristalizarea maximă să fi e foarte scurtă şi se consideră încheiat atunci când temperatura în 
centrul termic al produsului a atins valoarea de -180C (00F), după stabilizarea termică. Reambalarea 
se face cu respectarea cerinţelor tehnologice prevăzute de reglementările în vigoare privind 
producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate.

Art. 10. Spaţiile în care este produs spanacul congelat, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Spanacul congelat trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu 
pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 3-11
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Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea produselor care conţin cantităţi de 
contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare şi:

(a) să asigure produsului păstrarea proprietăţilor nutriţionale, organoleptice, fizico-chimice;
(b) să protejeze produsul împotriva deshidratării şi acumulării căldurii prin radiaţie;
(c) să protejeze produsul de contaminare microbiologică sau de altă natură;
(d) să fie noi.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementarilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) lista ingredientelor;
(4) condiţiile de depozitare, conform art. 18 din prezenta normă;
(5) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(6) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(7) menţiunea „a nu se recongela după decongelare”;
(8) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 

importatorului produsului;
(9) instrucţiuni privind păstrarea şi modul de preparare;
(10) în cazul ambalării în vrac a produsului „Spanac congelat”, pe ambalaj se înscriu 

denumirea produsului şi datele de identificare ale producătorului, importatorului sau distribuitorului 
şi data durabilităţii minimale, celelalte informaţii pot fi înscrise fie pe ambalaj, fie în documentele 
însoţitoare.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18. Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în depozite frigorifi ce 
echipate cu sisteme de măsura şi control adecvate care pot înregistra şi regla temperatura şi 
circulaţia aerului astfel încât să fi e îndeplinite cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare 

Art. 12-18
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privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate, la o temperatura de -180C 
(00F) sau mai scăzută.

Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă se face cu vehicule curate, echipate 
cu instalaţii frigorifi ce, capabile să asigure o temperatură de -180C (00F) sau mai scăzută pe 
durata transportului şi înregistrarea acesteia în mod continuu.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Spanacul trebuie să fie întreg, sănătos, cu aspect proaspăt, ajuns la maturitate, fără 
vătămări mecanice, patologice sau produse de insecte, fără gust şi/sau miros străin.

(2) Depozitarea materiei prime până în momentul congelării se efectuează în condiţii de 
temperatură, umiditate şi igienă care să asigure menţinerea proprietăţilor organoleptice, 
fizico-chimice şi microbiologice în limitele prevăzute de reglementările în vigoare.

(3) Spanacul congelat poate fi fabricat în următoarea gamă sortimentală:
(a) „Întreg” – spanac întreg fără rădăcină;
(b) „Frunze întregi” 
– frunze întregi de spanac desprinse de pe tijă;

(c) „Frunze tăiate” frunze tăiate a căror dimensiune minimă este de 20 mm;
(d) „Frunze tăiate 
mărunt” frunze tocate mărunt având dimensiunile cuprinse între 3 şi 10 mm;

(e) „Piure” spanac tăiat foarte fi n având dimensiuni mai mici de 3 mm;

(f) Alte moduri de 
prezentare

orice altă formă de prezentare a spanacului congelat este admisă dacă:
(i) se deosebeşte de formele prezentate în această normă;
(ii) îndeplineşte toate cerinţele prezentei norme;
(iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichetă astfel încât să nu 
inducă în eroare consumatorul.

Ingrediente. Limite admise

Ingredientul Limita admisă
Sare

În cantităţi fi xate prin tehnologia de fabricaţie
Condimente

Anexa nr. 2

Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate
(1) Culoare (1) verde, caracteristică soiului, aproximativ uniformă;

(2) Gust şi miros (2) plăcute, caracteristice soiului şi ingredientelor folosite, 
fără gust şi/sau miros străin;

(3) Textură (3) fragedă, fără porţiuni fi broase;
(4) Impurităţi minerale: nisip, pământ, 
nămol (4) max. 1% m/m din greutatea produsului;

(5) Reziduu sec, fără sare (5) min. 5,5% m/m;
(6) Defecte admise (6) conform tabelelor nr. 1, 2 şi 3.

Art. 19-20



529 • O. nr. 977/1746/367/2004

Tabelul nr. 1. Defecte admise la spanacul congelat 
„întreg”, „frunze întregi” şi „frunze tăiate”

Defectul
Unitatea 

de 
măsură

Categorii de defecte

Minor Major Grav Total

(a) Frunze desprinse:
frunze sau porţiuni de frunză desprinse de pe 
coroană

1 frunză 1    

(b) Defecte de culoare:
modifi cări de culoare la frunze sau codiţe care 
alterează aspectul produsului

     

– frunze sau codite decolorate 4 cm2 1    
– frunze sau codiţe închise la culoare 4 cm2  2   
(c) Materii vegetale străine:
iarbă, buruieni, paie care nu prezintă toxicitate 
pentru consumul uman

5 cm     

– fi re de iarbă şi materii vegetale moi  1    
– materii vegetale diferite de iarba sau cu textură 
fi broasă   2   

(d) Lujeri fl orali:
porţiunea superioară a plantei pe care sunt prinse 
fl orile, a cărei lungime este mai mare de 25 mm

     

– lujer întreg 1 bucată  2   
– segmente de lujer 1 bucată 1    
(e) Coroană sau bucăţi de coroană:
porţiunea cuprinsă între rădăcină şi frunzele 
plantei

1 bucată  2   

(f) Bucăţi de rădăcină:
orice porţiune de rădăcină separată sau nu de 
frunză

1 bucată   4  

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  20 10 4 20

Tabelul nr. 2. Defecte admise la frunze de spanac „tăiate mărunt”, congelate

Defectul Unitatea 
de măsură

Categorii de defecte
Minor Major Total

(a) Defecte de culoare:
modifi cări de culoare la frunze sau codiţe care 
alterează aspectul produsului

    

– frunze sau codiţe decolorate 1 cm2 1   
– frunze sau codiţe închise la culoare 1 cm2  2  
(b) Materii vegetale străine:
iarbă, buruieni, paie care nu prezintă toxicitate 
pentru consumul uman.

    

– fi re de iarbă şi materii vegetale moi 1 cm 1   
– materii vegetale diferite de iarbă sau cu textură 
fi broasă 1 cm  2  

(c) Boboci de fl oare:
boboci desprinşi de pe tijă 50 boboci    

(d) Coroană sau bucăţi de coroană:
porţiunea cuprinsă între rădăcină şi frunzele 
plantei

1 bucată  2  

(e) Bucăţi de rădăcină:
orice porţiune de rădăcină separată sau nu de 
frunză

1 bucată  2  

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  20 10 20

Anexa nr. 2
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Tabelul nr. 3. Defecte admise la piure de spanac congelat

Defectul Limita admisă

Particule sau boboci de fl oare închise la culoare Nu trebuie să afecteze aspectul general al 
produsului

Acceptarea lotului

(1) Mărimea eşantionului prelevat pentru analiza organoleptică este:
a) „întreg”, „frunze întregi” şi „frunze tăiate” – 300 g;
b) „frunze tăiate mărunt” şi „piure” – 100 g.
(2) Un eşantion de spanac congelat care nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate sau 

depăşeşte numărul maxim al punctajului total admis pentru unul sau mai multe defecte este 
considerat necorespunzător.

(3) Un lot de spanac congelat va fi considerat corespunzător dacă numărul eşantioanelor 
necorespunzătoare nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al pianului de eşantionare specific, 
prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate” Nivel de Calitate 
Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 2



40. Ordinul nr. 974/1750/365/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, 
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, 

depozitarea şi transportul conopidei congelate

publicat în
M. Of. nr. 421 şi 421 bis din 19 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul conopidei congelate, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul conopidei congelate

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
conopidei congelate pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceasta nu prezintă 
niciun risc pentru consumul uman şi este prezentată corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor „Conopidă congelată” 
preparate în gospodării individuale pentru consumul propriu sau celor fabricate în scopul pre-
lucrării ulterioare cu excepţia reambalării şi nici acelora care sunt în tranzit sau care sunt de-
pozitate temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea 
umană sau pentru mediu.
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Art. 3. Prevederile art. 5, art. 7 şi art. 11 din prezenta normă nu se aplică produselor fabricate 
şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în Turcia, sau 
care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic 
European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un 
nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II

Art. 4. „Conopidă congelată” este denumirea sub care se vinde produsul, dată în general 
alimentelor preparate din inflorescenţe de conopidă sănătoasă, proaspătă, care păstrează 
caracteristicile speciei Brassica oleracea L. var. botrytis L, introduse cu sau fără ingrediente 
în ambalaje care se închid ermetic, congelate înainte sau după introducerea lor în ambalaj 
pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(a) denumirea materiei prime: „conopidă”;
(b) denumirea formei de prezentare: „întreagă”, „buchete”, etc., conform definiţiilor şi 

descrierilor din anexa nr. 1 la prezenta normă;
(c) menţionarea procedeului de conservare: „congelată”;
(d) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, 

ex. „cu X”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Conopidă congelată”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi auxiliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea conopidei congelate, defi nită şi descrisă în anexa 
nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară 
pentru legume proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea conopidei congelate trebuie să corespundă 
reglementărilor în vigoare şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Congelarea se face în instalaţii adecvate în care procesul frigorifi c trebuie condus 
astfel încât durata de menţinere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea 
maximă să fi e foarte scurtă şi se consideră încheiat atunci când temperatura în centrul termic 
al produsului a atins valoarea de -180C (00F), după stabilizarea termică.

Reambalarea se face cu respectarea cerinţelor tehnologice prevăzute de reglementările 
în vigoare privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate.

Art. 10. Spaţiile în care este produsă conopida congelată, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Conopida congelată trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu 
pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 3-11
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Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea produselor care conţin cantităţi de 
contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare şi:

(a) să asigure produsului păstrarea proprietăţilor nutriţionale, organoleptice, fizico-chimice;
(b) să protejeze produsul împotriva deshidratării şi acumulării căldurii prin radiaţie;
(c) să protejeze produsul de contaminare microbiologică sau de altă natură;
(d) să fie noi.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) lista ingredientelor;
(4) condiţiile de depozitare, conform art. 18 din prezenta normă;
(5) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(6) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(7) menţiunea „a nu se recongela după decongelare”;
(8) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 

importatorului produsului;
(9) instrucţiuni privind păstrarea şi modul de preparare;
(10) în cazul ambalării în vrac a produsului „conopidă congelată”, pe ambalaj se înscrie denumirea 

produsului şi datele de identificare ale producătorului, importatorului sau distribuitorului şi data 
durabilităţii minimale, celelalte informaţii pot fi înscrise fie pe ambalaj, fie în documentele însoţitoare.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18. Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în depozite frigorifi ce 
echipate cu sisteme de măsură şi control adecvate care pot înregistra şi regla temperatura şi 
circulaţia aerului astfel încât să fi e îndeplinite cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare 
privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate, la o temperatura de -180C 
(00F) sau mai scăzută.

Art. 12-18
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Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă se face cu vehicule curate, echipate 
cu instalaţii frigorifi ce, capabile să asigure o temperatură de -180C (00F) sau mai scăzută pe 
durata transportului şi înregistrarea acesteia în mod continuu.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Conopida trebuie să fie întreagă, sănătoasă, cu aspect proaspăt, ajunsă la maturitate, 
fără vătămări mecanice, patologice sau produse de insecte, fără gust şi/sau miros străin.

(2) Depozitarea materiei prime până în momentul congelării se efectuează în condiţii de 
temperatură, umiditate şi igienă care să asigure menţinerea proprietăţilor organoleptice, 
fizico-chimice şi microbiologice în limitele prevăzute de reglementările în vigoare.

(3) Conopida congelată poate fi fabricată în următoarea gamă sortimentală:

(a) „Întreagă”: conopidă întreaga tăiată de la bază, care păstrează frunzele mici şi moi de la baza 
cotorului;

(b) „Felii”: bucăţile obţinute prin tăierea în două, patru sau mai multe bucăţi, în plan vertical, a 
conopidei;

(c) „Buchete”:
buchete din conopidă desprinse de cotor cu sau fără o porţiune de tijă cu o lungime de 
minim 12 mm. Într-un ambalaj se admit maxim 20% m/m buchete cu dimensiuni 
cuprinse între 5 şi 12 mm;

(d) Alte forme:

orice altă formă de prezentare este admisă dacă:
(i) se deosebeşte de formele defi nite şi descrise în prezenta normă;
(ii) îndeplineşte celelalte cerinţele din prezenta normă;
(iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichetă astfel încât să nu inducă 
în eroare consumatorul.

Anexa nr. 2

Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate

(1) Culoare (1) conopida poate avea culori de la alb la crem cu nuanţe de verde, galben 
sau roz; tija sau pedunculii pot prezenta nuanţe de verde pai sau bleu.

(2) Gust şi miros (2) plăcute, caracteristice soiului şi ingredientelor folosite, fără gust şi miros 
străin.

(3) Textură (3) satisfăcătoare, fără bucăţi de produs fi broase sau lemnifi cate.
(4) Uniformitate 
dimensională, la 
sortimentele calibrate

(4) minim 80% m/m din buchetele de conopidă congelate trebuie să aibă 
dimensiunea indicată pe etichetă, celelalte buchete pot avea dimensiuni 
diferite în limitele prevăzute în tabelul nr. 1.

(5) Defecte admise (5) conform tabelelor nr. 2 şi nr. 3.

Tabelul nr. 1. Sortimente dimensionale pentru conopida congelată

Categoria dimensională Caracteristici

(a) buchet mic: buchetul a cărui infl orescenţă măsurată transversal are 
dimensiunea maximă cuprinsă între 12 mm şi 30 mm.

(b) buchet mare: buchetul a cărui infl orescenţă măsurată transversal are 
dimensiunea maximă de cel puţin 30 mm.

Art. 19-20
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Tabelul nr. 2. Defecte admise la conopidă congelată întreagă

Defectul Unitatea de 
măsură

Ponderea defectului

Minor Major Grav Total 
defecte

5.1 Defecte de culoare:
porţiuni gri, maronii, verzi sau având o culoare 
diferită pe suprafaţa infl orescenţei; nuanţe de 
albastru sau verde la tije sau pedunculi nu 
constituie defect.

     

(a) minor: defectul de culoare dispare la gătit;

fi ecare 
porţiune sau 
însumate de 
8 cm2

1    

(b) major: defectul de culoare nu dispare la gătit.

fi ecare 
porţiune sau 
însumate de 
4 cm2

 2   

5.2 Pete:
leziuni superfi ciale sau adânci provocate de 
insecte sau boli

     

(a) defect minor – infl orescenţa prezintă pete care 
nu afectează ţesutul;

fi ecare 
infl orescenţă 1    

(b) defect major – infl orescenţa prezintă pete care 
afectează ţesutul;

fi ecare 
infl orescenţă  2   

(c) defect grav – infl orescenţa prezintă pete care 
o fac inutilizabilă pentru gătit.

fi ecare 
infl orescenţă   4  

5.3 Leziuni mecanice:
peste 25% din infl orescenţă este afectată de 
lovituri sau lipseşte.

fi ecare 
infl orescenţă  2   

5.4 Porţiuni fi broase:      
(a) defect major: fi bre tari vizibile care afectează 
comestibilitatea;

fi ecare 
infl orescenţă  2   

(b) defect grav: fi bre tari vizibile care fac produsul 
inutilizabil pentru gătit.

fi ecare 
infl orescenţă   4  

5.5 Fasonare neglijentă:
prezintă scobituri adânci lăsate de cuţit, colţuri, 
zimţi, porţiuni zgrunţuroase sau zdrenţuite;

fi ecare 
infl orescenţă  2   

5.6 Frunze:
frunze verzi, tari, sau bucăţi din acestea 
desprinse sau nu de pe infl orescenţă.

2 cm2  2   

5.7 Nu este compactă:
infl orescenţă ramifi cată sau într-un stadiu de 
maturitate atât de avansat încât se prezintă ca un 
mănunchi slab structurat sau cu aspect 
zgrunţuros sau este foarte moale.

12 cm2  2   

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  10 6 4 10

Tabelul 3. Defecte admise la conopida congelată prezentată 
în formă de „ felii” sau „buchete”

Defectul Unitatea de 
măsură

Ponderea defectului

Minor Major Grav Total 
defecte

5.1 Defecte de culoare:
porţiuni gri, maronii, verzi sau având o culoare 
diferită pe suprafaţa infl orescenţei; nuanţe de 
albastru sau verde la tije sau pedunculi nu 
constituie defect.

     

Anexa nr. 2
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(a) minor: defectul de culoare dispare la gătit;
fi ecare zonă 
sau însumate 
de 8 cm2

1    

(b) major: defectul de culoare nu dispare la gătit.
fi ecare zonă 
sau însumate 
de 4 cm2

 2   

5.2 Pete:
leziuni superfi ciale sau adânci provocate de 
insecte sau boli

     

(a) defect minor – infl orescenţa prezintă pete 
care nu afectează ţesutul;

fi ecare 
infl orescenţă 1    

(b) defect major – infl orescenţa prezintă pete 
care afectează ţesutul;

fi ecare 
infl orescenţă  2   

(c) grave – infl orescenţa prezintă pete care o fac 
inutilizabilă pentru gătit.

fi ecare 
infl orescenţă   4  

5.3 Leziuni mecanice:
peste 50% din infl orescenţă este afectată de 
lovituri sau lipseşte.

fi ecare 
infl orescenţă  2   

5.4 Porţiuni fi broase:
(a) defect major: fi bre tari vizibile care afectează 
comestibilitatea;

fi ecare 
infl orescenţă  2   

(b) defect grav: fi bre tari vizibile care fac 
produsul inutilizabil pentru gătit.

fi ecare 
infl orescenţă   4  

5.5 Fasonare neglijentă:
prezintă scobituri adânci lăsate de cuţit, colţuri, 
zimţi, porţiuni zgrunţuroase sau zdrenţuite.

fi ecare 
infl orescenţă 1    

5.6 Frunze:
frunze verzi, tari, sau bucăţi din acestea 
desprinse sau nu de infl orescenţă.

2 cm2  2   

5. 7 Fragmente:
bucăţi de infl orescenţă a căror dimensiune 
maximă nu depăşeşte 5 mm.

3% m/m  2   

5. 8 Nu este compactă:
infl orescenţă ramifi cată sau într-un stadiu de 
maturitate atât de avansat încât se prezintă ca 
un mănunchi slab structurat sau cu aspect 
zgrunţuros sau este foarte moale.

12 cm2  2   

5. 9 Pedunculi desprinşi:
bucăţi de peduncul mai lungi de 2,5 cm. 1 bucată 1    

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  25 16 4 25

Acceptarea lotului

(1) Mărimea eşantionului prelevat este:
(a ) pentru forma de prezentare „întregi”: numărul minim de inflorescenţe care cântăresc în 

total cel puţin 500 g;
(b) pentru  celelalte forme de prezentare: 500 g de produs.
(2) Un eşantion de conopidă congelată care nu îndeplineşte una sau mai multe din condiţiile 

de admisibilitate este considerat necorespunzător.
(3) Un lot conopidă congelată va fi considerat corespunzător dacă numărul eşantioanelor 

necorespunzătoare nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de eşantionare specific, 
prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate” Nivel de Calitate 
Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 2



41. Ordinul nr. 978/1748/368/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, 
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, 

depozitarea şi transportul cartofi lor prăjiţi congelaţi

publicat în
M. Of. nr. 421 şi 421 bis din 19 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul cartofi lor prăjiţi congelaţi, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul cartofi lor prăjiţi congelaţi

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
cartofilor prăjiţi congelaţi pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceştia nu prezintă 
nici un risc pentru consumul uman şi sunt prezentaţi corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor „Cartofi  prăjiţi congelaţi” 
preparate în gospodării individuale pentru consumul propriu sau celor fabricate în scopul 
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prelucrării ulterioare cu excepţia reambalării şi nici acelora care sunt în tranzit sau care sunt 
depozitate temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea 
umană sau pentru mediu.

Art. 3. Prevederile art. 5, art. 7, art. 8 şi art. 11 din prezenta normă nu se aplică produselor 
fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în 
Turcia, sau care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul 
Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să 
asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II

Art. 4. „Cartofi prăjiţi congelaţi” este denumirea sub care se vinde produsul, dată în general 
alimentelor preparate din tuberculi de cartof sănătoşi, proaspeţi, care păstrează caracteristicile 
speciei Solanum tuberosum L, curăţaţi, tăiaţi şi prăjiţi conform definiţiilor şi descrierilor din 
anexa nr. 1 la prezenta normă, introduse cu sau fără ingrediente în ambalaje care se închid 
ermetic, congelate înainte sau după introducerea lor în ambalaj pentru a împiedica alterarea 
lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(a) denumirea materiei prime: „cartofi prăjiţi”;
(b) menţionarea formei de prezentare şi a calibrului, conform definiţiilor şi descrierilor din 

anexa nr. 1 la prezenta normă;
(c) menţionarea procedeului de conservare: „congelaţi”;
(d) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, 

ex. „cu X”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Cartofi prăjiţi congelaţi”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să 
fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi 
auxiliare sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea cartofi lor prăjiţi congelaţi, defi nită şi descrisă în 
anexa nr. 1 la prezenta normă, trebuie să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă 
alimentară pentru legume proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea cartofi lor prăjiţi congelaţi trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 2 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Congelarea se face în instalaţii adecvate în care procesul frigorifi c trebuie condus 
astfel încât durata de menţinere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea 
maximă să fi e foarte scurtă şi se consideră încheiat atunci când temperatura în centrul termic 
al produsului a atins valoarea de -18 0C (0 0F), după stabilizarea termică.

Reambalarea se face cu respectarea cerinţelor tehnologice prevăzute de reglementările 
în vigoare privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate.

Art. 10. Spaţiile în care sunt fabricaţi cartofi i prăjiţi congelaţi, incluzând instalaţiile şi 
echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentara, iar personalul 
să îndeplinească cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 3-10
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Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Cartofii prăjiţi congelaţi trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu 
pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea cartofi lor prăjiţi congelaţi care conţin 
cantităţi de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin 
reglementările în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare şi:

(a) să asigure produsului păstrarea proprietăţilor nutriţionale, organoleptice, fizico-chimice;
(b) să protejeze produsul împotriva deshidratării şi acumulării căldurii prin radiaţie;
(c) să protejeze produsul de contaminare microbiologică sau de altă natură;
(d) să fie noi.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) lista ingredientelor;
(4) condiţiile de depozitare, conform art. 18 din prezenta normă;
(5) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(6) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(7) menţiunea „a nu se recongela după decongelare”;
(8) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 

importatorului produsului;
(9) instrucţiuni privind păstrarea şi modul de preparare;
(10) în cazul ambalării în vrac a cartofilor prăjiţi congelaţi, pe ambalaj se înscriu denumirea 

produsului şi datele de identificare ale producătorului, importatorului sau distribuitorului şi data 
durabilităţii minimale celelalte informaţii pot fi înscrise fie pe ambalaj, fie în documentele însoţitoare.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 11-17
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Art. 18. Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în depozite frigorifi ce 
echipate cu sisteme de măsură şi control adecvate care pot înregistra şi regla temperatura şi 
circulaţia aerului astfel încât să fi e îndeplinite cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare 
privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate, la o temperatura de -180C 
(00F) sau mai scăzută.

Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă se face cu vehicule curate, echipate 
cu instalaţii frigorifi ce, capabile să asigure o temperatură de -180C (00F) sau mai scăzută pe 
durata transportului şi înregistrarea acesteia în mod continuu.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Materia primă. Defi niţii şi descriere

(1) Cartofii trebuie să fie întregi, sănătoşi, cu aspect proaspăt, netezi, curaţi, fără lovituri 
mecanice, neîncolţiţi, fără pete de putregai, necrăpaţi, fără gust şi/sau miros străin.

(2) Nu sunt restricţii cu privire la soiul utilizat.
(3) Înainte de congelare cartofii sunt sortaţi, spălaţi, descojiţi, tăiaţi în fâşii, trataţi dacă este 

necesar pentru stabilizarea culorii şi prăjiţi în grăsime sau ulei de uz alimentar atât cât este 
necesar pentru stabilizarea culorii şi a gustului.

(4) Cartofii prăjiţi congelaţi se pot fabrica în următoarea gamă sortimentală:

(a) „tăiaţi drept” fâşii de cartofi  de formă alungită cu suprafeţe aproximativ paralele şi plane

(b) „tăiaţi ondulat” fâşii de cartofi  de formă alungită cu suprafeţe aproximativ paralele având două 
dintre suprafeţe ondulate

(c) calibraţi; cartofi  tăiaţi, sortaţi şi ambalaţi în funcţie de mărimea secţiunii transversale:
subţiri (pai) – latura secţiunii transversale cuprinsă între 5 şi 8 mm
medii – latura secţiunii transversale cuprinsă între 8 şi 12 mm
groşi – latura secţiunii transversale cuprinsă între 12 şi 16 mm
foarte groşi – latura secţiunii transversale mai mare de 16 mm

(d) alte forme

orice altă formă de prezentare a cartofi lor este admisă dacă:
(i) se deosebeşte de formele descrise în prezenta normă;
(ii) îndeplineşte cerinţele prezentei norme;
(iii) este descrisă clar în denumirea produsului şi pe etichetă astfel încât să nu 
inducă în eroare consumatorul.

Anexa nr. 2

Ingrediente. Limite admise

Ingredientul Limita admisă
Zaharuri: zaharoză, dextroză, fructoză, sirop de zahăr invertit, 
sirop de glucoză. În cantităţi fi xate prin tehnologia de 

fabricaţieSare
Condimente
Aditivi alimentari  
Antioxidanţi:  
Etilenă diamină tetra-acetat de calciu disodiu (E385) max. 100 mg/kg

Art. 18-20
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Acid ascorbic (E300)
În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţieAcid citric (E330)

Acid malic (E296)
Auxiliari tehnologici:  

Sulfi t, metabisulfi t (sodiu sau potasiu) (E221 – E224) max. 100 mg/kg individual sau în 
combinaţie (exprimat în SO2)

Hidroxid de sodiu (E524) În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţieHidroxid de potasiu (E525)

Dimetil polisiloxan (E900) max. 10 mg/kg

Anexa nr. 3

Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate

(1) Culoare (1) caracteristică soiului şi ingredientelor 
folosite, aproximativ uniformă

(2) Gust şi miros (2) plăcute, caracteristice cartofi lor prăjiţi şi 
ingredientelor folosite, fără gust şi miros străin

(3) Textură (3) trebuie să nu fi e foarte tare, foarte mole 
sau păstoasă

(4) Defecte de sortare: (4)
– lamele – fâşii de cartofi  care trec printr-o fantă a 
cărei deschidere este 50% din calibrul nominal max. 12% m/m

– bucăţi mici – bucăţi având lungimea mai mică de 25 
mm max. 6% m/m

– deşeuri – fragmente având forme neregulate  
Total defecte de sortare max. 12% m/m
(5) Defecte la prăjire: fragmente carbonizate (5) max. 0,5% m/m
(6) Leziuni şi decolorări: produse de expunerea la 
lumina, agenţi patogeni, lovituri, resturi de coajă (6)

– minore: defectul acoperă o suprafaţă mai mare 
decât a unui cerc cu diametrul de 3 mm şi mai mică 
decât a unui cerc cu diametrul de 7 mm

max. 7 cartofi  de calibrul 5-16 mm

max. 3 cartofi  de calibru > 16 mm

– majore: defectul acoperă o suprafaţă mai mare 
decât a unui cerc cu diametrul de 7 mm şi mai mica 
decât a unui cerc cu diametrul de 12 mm

max. 21 cartofi  de calibrul 5-16 mm

– grave: defectul acoperă o suprafaţă mai mare decât 
a unui cerc cu diametrul de 12 mm. max. 9 cartofi  de calibru > 16 mm

Total defecte leziuni şi decolorări max. 60 cartofi  de calibrul 5-16 mm
max. 27 cartofi  de calibru > 16 mm

(7) Conţinut de umiditate
max. 76% m/m la calibrele subţire, mediu şi 
gros;
max. 78% m/m la calibrul foarte gros

(8) Conţinutul în acizi graşi liberi în uleiul extras din 
produs

max. 1,5% m/m exprimat în acid oleic sau 
echivalent

Acceptarea lotului

(1) Mărimea eşantionului prelevat pentru analiza organoleptică este de 1 kg;
(2) Un eşantion de cartofi prăjiţi congelaţi care nu îndeplineşte una sau mai multe din 

condiţiile de admisibilitate este considerat necorespunzător.
(3) Un lot de cartofi prăjiţi congelaţi va fi considerat corespunzător dacă numărul eşantioanelor 

necorespunzătoare nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de eşantionare specific, 
prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate” Nivel de Calitate 
Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 3



42. Ordinul nr. 970/1753/361/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi 
transportul zmeurei congelate

publicat în
M. Of. nr. 421 şi 421 bis din 19 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul zmeurei congelate, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul zmeurei congelate

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
zmeurei congelate pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceasta nu prezintă niciun 
risc pentru consumul uman şi este prezentată corect, conform principiilor de baza privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor „Zmeură congelată” preparate 
în gospodării individuale pentru consumul propriu sau celor fabricate în scopul prelucrării 
ulterioare cu excepţia reambalării şi nici acelora care sunt în tranzit sau care sunt depozitate 
temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu.
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Art. 3. Prevederile art. 8 şi art. 11 din prezenta normă nu se aplică produselor fabricate şi/
sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în Turcia, sau 
care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic 
European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un 
nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II

Art. 4. „Zmeură congelată” este denumirea sub care se vinde produsul, dată în general 
alimentelor preparate din zmeură sănătoasă, proaspătă, care păstrează caracteristicile speciei 
Rubus idaeus L., introduse cu sau fără ingrediente în ambalaje care se închid ermetic, congelate 
înainte sau după introducerea lor în ambalaj pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(a) denumirea materiei prime: „zmeură”;
(b) menţionarea culorii „galbenă” sau „neagră”, dacă zmeura nu este roşie;
(c) menţionarea procedeului de conservare: „congelat”;
(d) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, 

ex. „cu X”.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Zmeură congelată”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi auxiliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea zmeurei congelate, trebuie să fi e proaspătă, 
ajunsă la maturitate, curată, sănătoasă, fără părţile exterioare verzi, inclusiv calicele şi codiţele 
şi să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară pentru fructe proaspete prevăzute 
de reglementările în vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea zmeurei congelate trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Congelarea se face în instalaţii adecvate în care procesul frigorifi c trebuie condus 
astfel încât durata de menţinere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea 
maximă să fi e foarte scurtă şi se consideră încheiat atunci când temperatura în centrul termic 
al produsului a atins valoarea de -180C (00F), după stabilizarea termică.

Reambalarea se face cu respectarea cerinţelor tehnologice prevăzute de reglementările 
în vigoare privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate.

Art. 10. Spaţiile în care este fabricată zmeura congelată, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Zmeura congelată trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu 
pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 3-11
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Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea zmeurei congelate care conţine cantităţi 
de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare şi:

(a) să asigure produsului păstrarea proprietăţilor nutriţionale, organoleptice, fizico-chimice;
(b) să protejeze produsul împotriva deshidratării şi acumulării căldurii prin radiaţie;
(c) să protejeze produsul de contaminare microbiologică sau de altă natură;
(d) să fie noi.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform Art. 4 şi Art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) lista ingredientelor;
(4) condiţiile de depozitare, conform art. 18 din prezenta normă;
(5) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(6) „o menţiune care să permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(7) menţiunea „a nu se recongela după decongelare”;
(8) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 

importatorului produsului;
(9) instrucţiuni privind păstrarea şi modul de preparare;
(10) în cazul ambalării în vrac a produsului „zmeură congelată”, pe ambalaj se înscrie denumirea 

produsului şi datele de identificare ale producătorului, importatorului sau distribuitorului şi data 
durabilităţii minimale, celelalte informaţii pot fi înscrise fie pe ambalaj, fie în documentele însoţitoare.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18. Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în depozite frigorifi ce 
echipate cu sisteme de măsură şi control adecvate care pot înregistra şi regla temperatura şi 
circulaţia aerului astfel încât să fi e îndeplinite cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare 
privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate, la o temperatură de -180C 
(00F) sau mai scăzută.

Art. 12-18
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Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă se face cu vehicule curate, echipate 
cu instalaţii frigorifi ce, capabile să asigure o temperatură de -180C (00F) sau mai scăzută pe 
durata transportului şi înregistrarea acesteia în mod continuu.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Forme de prezentare

(1) Zmeura congelată poate fi prezentată sub forma unui bloc congelat compact sau sub 
forma de fructe congelate care îşi păstrează forma iniţială, independente una de cealaltă fără 
să adere între ele.

(2) Zmeura poate fi preparată cu adaos de zaharuri pudră sau sirop.

Ingrediente. Limite admise
Ingredientul Limita admisă

Zaharuri: zaharoză, dextroză, fructoză, zahăr invertit, sirop 
de zahăr invertit, sirop de glucoză.

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie.

Anexa nr. 2

Cerinţe organoleptice

Caracteristica Condiţii de admisibilitate

(1) Culoare (1) roşie, galbenă sau neagră, caracteristică 
soiului, aproximativ uniformă

(2) Gust şi miros (2) plăcute, caracteristice soiului şi ingredientelor 
folosite, fără gust şi/sau miros străin

(3) Textură (3) după decongelare boabele trebuie să fi e 
potrivit de fragede

(4) Conţinutul în substanţă uscată solubilă:
– Zmeură cu adaos de zaharuri pudră (după 
decongelare, zdrobire şi omogenizare la 20°C)
– Zmeură cu sirop de zaharuri (după 
decongelare, zdrobire şi omogenizare la 20°C)

(4)
18% – 35% (m/m)
 
15% – 30% (m/m)

(5) Forma de prezentare: – zmeură congelată în 
bloc; – zmeură congelată individual

(5) pentru zmeura congelată individual se admit 
forme conglomerate din care nu pot fi  desprinse 
uşor, maxim 10% m/m

(6) Defecte admise (6) conform tabelului nr. 1

Tabelul nr. 1. Defecte admise la zmeura congelată

Defectul
Unitatea 

de 
măsură

Ponderea defectului

Minor Major Grav Total 
defecte

6.1 Fructe parţial decolorate:
fructe decolorate pe o suprafaţă cuprinsă între 
25% şi 75% din suprafaţa totală.

1 fruct 1    

6.2 Fructe decolorate integral:
fructe decolorate pe o suprafaţă mai mare de 
75% din suprafaţa totală.

1 fruct   4  

6.3 Pedunculi:
pedunculi sau bucăţi din aceştia mai lungi de 3 
mm ataşaţi sau nu de fruct.

1 bucată  2   

Art. 19-20
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6.4 Materii vegetale străine:
calice sau părţi de calice, frunze, orice alte 
materii vegetale străine inofensive.

1 cm2  2   

6.5 Leziuni:
leziuni provocate de insecte sau boli      

(a) defect minor – suprafaţa afectată este mai 
mică decât a cercului cu diametrul de 5 mm; 1 fruct 1    

(b) defect major – suprafaţa afectată este mai 
mare decât a cercului cu diametrul de 5 mm; 1 fruct  2   

6.6 Fructe nedezvoltate:
fructe care au o parte din boabe zbârcite. 1 fruct 1    

6.7 Fructe diferite:
fructe care se deosebesc prin formă, mărime, 
culoare sau soi de majoritatea fructelor din 
recipient.

1 fruct  2   

6.8 Leziuni mecanice:
fructe din care lipseşte o porţiune mai mare de 
25%, fructe zdrobite, rupte în bucăţi, etc.

max. 35% 
m/m     

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  15 10 4 20

Acceptarea lotului

(1) Mărimea eşantionului prelevat pentru analiza organoleptică este 300 grame.
(2) Un eşantion de zmeură congelată care nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate sau 

depăşeşte numărul maxim al punctajului total admis pentru unul sau mai multe defecte este 
considerat necorespunzător.

(3) Un lot zmeură congelată va fi considerat corespunzător dacă numărul eşantioanelor 
necorespunzătoare nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de eşantionare specific, 
prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate” Nivel de Calitate 
Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 2



43. Ordinul nr. 979/1755/360/2004 
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, 

calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi 
transportul afi nelor congelate

publicat în
M. Of. nr. 421 şi 421 bis din 19 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul afi nelor congelate, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi prin ofi ciile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

ANEXĂ

Normă cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, 
etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul afi nelor congelate

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, 
calitate şi identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea şi/sau comercializarea 
afinelor congelate pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acestea nu prezintă niciun 
risc pentru consumul uman şi sunt prezentate corect, conform principiilor de bază privind 
protecţia consumatorului.

Art. 2. Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor „Afi ne congelate” preparate 
în gospodării individuale pentru consumul propriu sau celor fabricate în scopul prelucrării 
ulterioare cu excepţia reambalării şi nici acelora care sunt în tranzit sau care sunt depozitate 
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temporar ca bunuri care tranzitează ţara dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu.

Art. 3. Prevederile art. 8 şi art. 11 din prezenta normă nu se aplică produselor fabricate şi/
sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în Turcia, sau 
care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic 
European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un 
nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

Capitolul II

Art. 4. „Afine congelate” este denumirea sub care se vinde produsul, dată în general 
alimentelor preparate din afine sănătoase, proaspete, care păstrează caracteristicile speciei 
Vaccinium myrtillus L introduse cu sau fără ingrediente în ambalaje care se închid ermetic, 
congelate înainte sau după introducerea lor în ambalaj pentru a împiedica alterarea lor.

Art. 5. Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului 
şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

(a) denumirea materiei prime: „afine”;
(b) menţionarea procedeului de conservare: „congelat”;
(c) menţionarea zaharurilor şi a formei sub care au fost adăugate: pulbere sau sirop.

Capitolul III. Fabricare

Art. 6. Alimentul „Afine congelate”, definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie 
sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi auxiliare 
sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. Materia primă folosită la fabricarea afi nei congelate, trebuie să fi e proaspătă, ajunsă 
la maturitate, curată, sănătoasă, fără părţile exterioare verzi şi codiţe, să îndeplinească cerinţele 
de calitate şi siguranţă alimentară pentru fructe proaspete prevăzute de reglementările în 
vigoare.

Art. 8. Ingredientele utilizate la fabricarea afi nelor congelate trebuie să îndeplinească 
cerinţele specifi cate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare 
şi să nu depăşească limitele maxim admise.

Art. 9. Congelarea se face în instalaţii adecvate în care procesul frigorifi c trebuie condus 
astfel încât durata de menţinere a produsului la temperatura la care se produce cristalizarea 
maximă să fi e foarte scurtă şi se consideră încheiat atunci când temperatura în centrul termic 
al produsului a atins valoarea de -180C (00F), după stabilizarea termică.

Reambalarea se face cu respectarea cerinţelor tehnologice prevăzute de reglementările 
în vigoare privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate.

Art. 10. Spaţiile în care se fabrică afi nele congelate, incluzând instalaţiile şi echipamentele 
aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească 
cerinţele de sănătate şi califi care, stabilite prin reglementările în vigoare.

Capitolul IV. Calitate. Siguranţă alimentară

Art. 11. Afinele congelate trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice 
prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu 
pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 3-11
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Art. 12. Prezenţa în produsul fi nit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate 
de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxim admise prevăzute de reglementările 
în vigoare.

Art. 13. Se interzice fabricarea şi comercializarea afi nelor congelate care conţin cantităţi 
de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările 
în vigoare.

Capitolul V. Ambalare, etichetare, 
marcare, depozitare şi transport

Art. 14. Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, 
trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările 
în vigoare şi:

(a) să asigure produsului păstrarea proprietăţilor nutriţionale, organoleptice, fizico-chimice;
(b) să protejeze produsul împotriva deshidratării şi acumulării căldurii prin radiaţie;
(c) să protejeze produsul de contaminare microbiologică sau de altă natură;
(d) să fie noi.

Art. 15. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fi e curate, 
uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi  confecţionate din lemn, carton, folie termocontractibilă, 
sau alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 16. Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informaţiilor necesare, 
astfel încât consumatorul să fi e informat corect la momentul cumpărării şi trebuie să conţină 
cel puţin următoarele informaţii:

(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4 şi art. 5 din prezenta normă;
(2) cantitatea netă;
(3) lista ingredientelor;
(4) condiţiile de depozitare, conform art. 18 din prezenta normă;
(5) data durabilităţii minimale se înscrie sub forma „a se consuma, de preferinţă, înainte de 

....” cu menţionarea lunii şi anului;
(6) „o menţiune care sa permită identificarea lotului” (această menţiune nu este obligatorie 

în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată 
cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine);

(7) menţiunea „a nu se recongela după decongelare”;
(8) numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului sau ale 

importatorului produsului;
(9) instrucţiuni privind păstrarea şi modul de preparare;
(10) în cazul ambalării în vrac a produsului „afine congelate”, pe ambalaj se înscrie denumirea 

produsului şi datele de identificare ale producătorului, importatorului sau distribuitorului şi data 
durabilităţii minimale, celelalte informaţii pot fi înscrise fie pe ambalaj, fie în documentele însoţitoare.

Art. 17. Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe 
etichete trebuie să fi e înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude 
însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 18. Depozitarea produsului defi nit în prezenta normă se face în depozite frigorifi ce 
echipate cu sisteme de măsură şi control adecvate care pot înregistra şi regla temperatura şi 
circulaţia aerului astfel încât să fi e îndeplinite cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare 
privind producerea, depozitarea şi transportul produselor congelate, la o temperatură de -180C 
(00F) sau mai scăzută.

Art. 12-18
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Art. 19. Transportul produsului defi nit în prezenta normă se face cu vehicule curate, echipate 
cu instalaţii frigorifi ce, capabile să asigure o temperatură de -180C (00F) sau mai scăzută pe 
durata transportului şi înregistrarea acesteia în mod continuu.

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale

Art. 20. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1

Forme de prezentare

I. (1) Afinele congelate pot fi prezentate fie în formă de bloc congelat compact fie ca fructe 
congelate care îşi păstrează forma iniţială, independente una de cealaltă fără să adere între 
ele.

(2) Afinele congelate pot fi preparate cu adaos de zaharuri sau sirop de zaharuri. Siropul 
de zaharuri adăugat trebuie să umple spaţiile dintre fructe şi să le acopere.

II. Ingrediente. Limite admise
Ingredientul Limita admisă

Zaharuri: zaharoză, dextroză, fructoză, zahăr invertit, 
sirop de zahăr invertit, sirop de glucoză.

În cantităţi fi xate prin tehnologia de 
fabricaţie.

III. Cerinţe organoleptice
 Caracteristica Condiţii de admisibilitate

(1) Culoare (1) caracteristică soiului, aproximativ uniformă

(2) Gust şi miros (2) plăcute, caracteristice soiului şi ingredientelor folosite, 
fără gust şi/sau miros străin

(3) Textură (3) după decongelare boabele trebuie să fi e potrivit de 
fragede

(4) Conţinutul în substanţă uscată solubilă: (4)
– Afi ne cu zaharuri solide (după 
decongelare, zdrobire şi omogenizare la 
20°C)

18% – 35% (m/m)

– Afi ne cu sirop de zaharuri (după 
decongelare, zdrobire şi omogenizare la 
20°C)

15% – 25% (m/m)

(5) Forma de prezentare: – afi ne congelate 
individual

(5) se admit maxim 10% m/m afi ne lipite una de alta care 
nu pot fi  desprinse uşor în stare congelată

(6) Defecte admise (6) conform tabelului nr. 1.

IV. Tabelul nr. 1. Defecte admise la afine congelate

 Defectul Unitatea 
de măsură

Categorii de defecte
Minor Major Total

6.1 Materii vegetale străine:
frunze, părţi din plantă sau orice alte materii 
vegetale străine inofensive.

1 bucată < 
1cm2 1  

 
1 bucată 
>1cm2  2

6.2 Pedunculi:
pedunculi sau bucăţi din aceştia mai lungi de 2 
mm ataşaţi sau nu de fruct.

1 bucată 1   

6.3 Boabe verzi:
boabe verzi sau decolorate total 1 fruct  2  

Art. 19-20
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6.4 Fructe diferite:
fructe care se deosebesc prin formă, mărime, 
culoare sau soi de majoritatea fructelor din 
recipient.

1 fruct  2  

6.5 Leziuni:
leziuni provocate de insecte sau boli 1 fruct    

(a) defect minor     
(b) defect major   2  
6.6 Fructe zbârcite, uscate, tari. 1 fruct  2  

6.7 Fructe zdrobite, rupte, etc. max. 10% 
m/m    

6 8 Impurităţi minerale:
nisip, pământ etc.

max. 0,05% 
m/m    

TOTAL PUNCTE ADMISIBILE  20 10 20

V. Acceptarea lotului
 (1) Mărimea eşantionului prelevat pentru analiza organoleptică este de 300 g.
(2)  Un eşantion de afine congelate care nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate sau 

depăşeşte numărul maxim al punctajului total admis pentru unul sau mai multe defecte este 
considerat necorespunzător.

(3) Un lot af ine congelate va fi considerat corespunzător daca numărul eşantioanelor 
necorespunzătoare nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de eşantionare specific, 
prezentat în „Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate” Nivel de Calitate 
Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.

Anexa nr. 1



44. Legea nr. 458/2002 
privind calitatea apei potabile

republicată în
M. Of. nr. 875 din 12 decembrie 2011

rectificată în M. Of nr. 58 din 24 ianuarie 2012.

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia 
sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea 
calităţii ei de apă curată şi sanogenă.

Art. 2. În sensul prezentei legi, următorii termeni se defi nesc astfel:
1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:
a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosit ă pentru băut, la prepararea 

hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată 
prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, 
conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu 
excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale[1] aprobă 
folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului 
alimentar în forma lui finită;

c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit 
sau în alte scopuri c  asnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate 
publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor 
de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.

2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, 
garniturilor şi dispozitivelor instalate între rob inete de apă utilizată în mod normal pentru 
consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în 
responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 3. (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:
a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;

[1] În perioada 2002-2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fostul Minister al Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, 
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, 
a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale.
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b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sen sul prevederilor stabilite prin lege, reglementări 
sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.

(2) Se excepte ază de la prevederile prezentei legi:
a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii se 

declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, să nătatea 
consumatorilor cărora le este destinată;

b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 
10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în 
care apa este produsă ca  parte a unei activităţi comerciale sau publice.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, 
respectiva municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi 
asupra oricărei măsuri ce poate fi lu ată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse 
rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. în situaţia în care se evidenţiază că prin 
calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei 
afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, 
inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

Capitolul II. Condiţii de calitate

Art. 4. (1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii:
a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, 

pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană;
b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1;
c) să respecte prevederile art. 5-8 şi 12.
(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la 

deteriorarea calităţii reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea 
gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile.

Art. 5. (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii 
prevăzuţi în anexa nr. 1. în privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile 
lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8.

(2) Ministerul Sănătăţii aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluşi în 
anexa nr. 1, la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al 
municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să 
respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

Art. 6. (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru 
parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de 
prelevare a probelor:

a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire, în cazul apei potabile 
furnizate prin reţeaua de distribuţie;

b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;
c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile 

îmbuteliate;
d) în punctul din care apa este preluată în proces ul de producţie, în cazul apei utilizate în 

industria alimentară.
(2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că val orile parametrilor nu se 

încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu a nexa nr. 1, din cauza 
sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consider ă că au 

Art. 3-6
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fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepţia situaţiei 
în care apa este furnizată direct publicului, precum: unităţi de învăţământ, unităţi de asistenţă 
medicală, instituţii socioculturale şi cantine.

(3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:
a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la 

măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce 
trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de 
calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti;

b) autorităţile de sănătate publică jude ţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notifică 
consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea 
se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

Capitolul III. Monitorizare

Art. 7. (1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor 
şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti.

(2) Producătorii şi distribuitorii d e apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate 
şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.

(3) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură 
supravegherea şi controlul monitorizării calităţii ap ei potabile în scopul verificării faptului că 
apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri 
pentru sănătatea publică.

(4) Ministerul Sănăt ăţii va elabora, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi 
monitorizare a calit ăţii apei potabile[1], conform cerinţelor minime din anexa nr. 2.

(5) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori 
individual, prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura 
monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă 
cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei, şi al calităţii apei 
potabile produse, distribuite şi utilizate.

(6) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (5) vor fi stabilite în conformitate cu 
Normele de supraveghe  re, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, iar programul 
de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv 
a municipiului Bucureşti.

(7) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile 
prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi.

(8) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei,  se face 
publică de către Ministerul Sănătăţii.

(9) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se 
probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode 
alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3.

(10) Autoritatea de să nătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate 
decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în 
apă a unor substanţe s au microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate 

[1] A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, 
inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a 
producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 
26 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 7
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cu anexa nr. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănăt atea umană. Monitorizarea 
suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.

Capitolul IV. Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare

Art. 8. (1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1 este 
analizată  imediat de către autoritatea de sănătate publică ce efectuează inspecţia şi controlul 
calităţii apei potabile, precum şi de către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, în 
scopul identificării cauzei.

(2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) 
apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 1, se 
aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, dispune luarea de urgenţă a măsurilor de rem ediere necesare restabilirii 
calităţii apei. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă 
un pericol pentru sănătatea umană.

(3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune 
interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistra t sau nu neconformităţi 
faţă de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană 
şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. în 
astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările 
ce se impun.

(4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună 
cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute 
la alin. (3) se aplică, ţinând seama de riscurile pe ntru sănătatea populaţiei generate de 
întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia.

(5) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 
din anexa nr. 1, autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti, 
analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune 
măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii.

(6) În orice situaţi e în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică 
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune informarea consumatorilor, cu excepţia 
cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea 
acestora.

Capitolul V. Derogări

Art. 9. (1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apă potabilă, direcţia de sănătate 
publică ju deţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate aproba pe o perioadă determinată 
o primă derogare de la parametrii valorici stabiliţi în tabelul 2 din anexa nr. 1 sau în conformitate 
cu prevederile art. 5 alin. (2), cu condiţia ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol 
potenţial pentru sănătatea publică şi numai în cazul în care nu există nicio alternativă de 
aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei.

(2) Aces te derogări pot fi acordate prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) pentru o perioadă de timp cât mai scurtă şi care nu va depăşi 3 ani;
b) numai până la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici menţionaţi la 

alin. (1), ce va fi propusă de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municip iului 
Bucureşti şi aprobată de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va 
fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populaţiei rezidente.

(3) Cu 3 luni înainte de sfârşitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul 
de apă potabilă întocmeşte un raport privind progresul înregistrat şi, după caz, cererea de 

Art. 8-9
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acordare a celei de-a doua derogări, însoţită de argumentarea detaliată a cauzelor care 
au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogarea anterioară; această 
documentaţie este înaintată direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti.

(4) În baza docu mentaţiei primite, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiva 
municipiul ui Bucureşti elaborează un referat tehnic pe care îl înaintează centrului regional de 
sănătate publică la care este arondată, împreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare 
a celei de-a doua derogări.

(5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul Naţional de Sănătate 
Publică înaintează Ministerului Sănătăţii decizia de acordare a celei de-a doua derogări, în soţită 
de referatul de evaluare care cuprinde şi motivele solicitării de acordare a acestei derogări.

(6) Ministerul Sănătăţii face cunoscută Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, decizia 
sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmiţându-i şi referatul de evaluare cu motivele 
care justifică această decizie.

(7) A doua perioadă de derogare nu poate depăşi termenul de 3 ani.
(8) În cazuri excepţionale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, 

poate formula o so licitare de acordare a unei a treia derogări direcţiei de sănătate publică 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei 
de-a doua derogări.

(9) Ministerul Sănătăţii poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări 
pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documen taţiei întocmite de către direcţia de 
sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Institutul Naţional 
de Sănătate Publică, după caz.

Art. 10. (1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele 
informaţii:

a) motivele derogării;
b) parame trul în cauză, rezultatele controalelor anterioare şi valoarea maximă permisă în 

temeiul derogării;
c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populaţia vizată şi existenţa 

unor eventuale repercusiuni asupra într eprinderilor de producţie alimentară în cauză;
d) un program de control  corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai 

frecvente;
e) un rezumat al planului de acţiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar 

al lucrărilor şi o estimare a costurilor, precum şi dispoziţii în materie de bilanţ;
f) durata necesară derogării.
(2) Dacă direcţia de sănătate publică judeţea nă, respectiv a municipiului Bucureşti consideră 

că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă şi dacă acţiunile întreprinse 
potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situaţiei în termen de cel mult 30 de zile, 
dispoziţiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. În acest caz, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de 
sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
 prin Administraţia Naţio nală „Apele Române” sau, după caz, prin autorităţile bazinale în 
domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoare a concentraţiei maxime admise a 
parametrilor pentru care se solicită derogarea şi intervalul de timp acordat pentru remedierea 
situaţiei.

(3) Dacă parametrul valoric în cauză, aplicabil unei zone de  aprovizionare cu apă, nu a fost 
conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul u ltimelor 12 luni, se 
vor aplica prevederile art. 9.

(4) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate 
să informeze în mod rapid şi corespunză tor populaţia rezidentă în zona d e aprovizionare cu 
apă pentru care se acordă derogarea, cu privire la derogare şi la condiţiile care o reglementează 

Art. 10
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şi să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea 
ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligaţii nu se aplică în situaţiile prevăzute la alin. (2), 
cu excepţia cazului în care autorităţile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii decid altfel.

(5) Ministerul Sănătăţii, cu excepţia derogării prevăzute la alin. (2), informează în termen 
de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual 
de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 m3 în medie/zi/apă destinată 
consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la 
informaţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 11. Preved erile art. 9 şi 10 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre 
vânzare în sticle sau în recipiente.

Capitolul VI. Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare, 
echipamentelor, substanţelor şi materialelor 

care  vin în contact cu apa potabilă

Art. 12. (1) Nicio substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere, distribuţie, 
îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii 
mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa 
potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii.

(2) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri[1] vor elabora, 
în termen de 180 de zile de la data publicării[2] prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, norme priv ind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă.

(3) Ministerul Sănătăţii va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de 
îmbuteliere a apei potabile în sticle sau în alte recipiente[3].

(4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face 
cu respectarea prevederilo r legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.

Capitolul VII. Informarea şi raportarea

Art. 13. (1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti 
trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei pota bile, avizarea 
consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate 

[1] În perioada 2002-2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, fostul Minister 
al Industriei şi Resurselor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, 
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a 
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii 
publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 şi Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale.

[2] Legea nr. 458/2002 a fost publicată în M. Of. nr. 552 din 29 iulie 2002.
[3] A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de 

igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale 
sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, publicat în M. Of. nr. 149 
din 1 martie 2007.
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sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în 
cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată.

(2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii, prin Institutul de Sănătate Publică 
Bucureşti, întocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional asupra calităţii apei potabile, 
care va cuprinde cel puţin:

 a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează 
în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 
de persoane;

b) situa ţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se la sfârşitul celui 
de-al treilea an;

c) informaţiil e minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se 
referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7).

(3) Informaţiile necesare  pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile 
vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, 
inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

(4) Producătorii şi utilizatorii de apă p otabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional 
asupra calităţii apei potabile.

(5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregis tra şi vor păstra datele privind 
calitatea apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor 
de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigur e accesul 
populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către 
reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să 
afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile 
produse şi distribuite.

(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită 
de producător , respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decât cele 
din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe 
pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile.

(8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună 
cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual Raportul 
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv 
cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai  mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai 
puţin de 50 de persoane;

b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se 
referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 ali n. (6) şi (7);

c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.
(9) Raportul naţional privind calitatea apei potabile va fi notificat Comi siei Europene în 

termen de două luni de la publicare.

Capitolul VIII. Contravenţii şi sancţiuni

 Art. 14. (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, 
disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

(2) În perioada de implementare a prevederilo r prezentei legi neconformarea la unii dintre 
parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă 
potabilă prin sistem public, nu se sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi 
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completările ulterioare[1], decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul 
activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la parametrii 
respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

Capitolul IX. Dispoziţii fi nale

Art. 15. (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de 
conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării 
producăt orilor şi distribuitorilor de apă potabilă l a cerinţele prevederilor prezentei legi.

(2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a 
monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea 
publică, până la data de 31 decembrie 2005.

(3) M inisterul Sănătăţii va întocmi planul, calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare 
de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Producătorii, re spectiv distribuitorii de apă vor lua toate măsurile necesare pentru 
asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 
la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu ex cepţia 
celor care vor obţine perioada de tranziţie.

(5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor 
de calitate prevăzuţi de lege, în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.

(6) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară,  care au surse proprii, 
vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege, 
în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Ministerul Ag riculturii şi Dezvoltării Rurale va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul 
activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, respectiv utilizatorilor 
de apă din industria alimentară, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial a l României, Partea I.

Art. 16. (1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de mică 
adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi  controlate, la un interval de 1-3 
luni, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator.

(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate  de 
un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea 
sursei de apă.

(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile 
de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pent ru consumul uman, al animalelor şi pentru 
irigaţii.

Art. 17. Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 16 au obligaţia să asigure 
accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de pro be şi să ia toate măsurile 
pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.

[1] Abrogată de la data de 1 iunie 2011 prin Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010.

Stabilirea şi s ancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice se fac prin 
Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 
domeniul sănătăţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 sep-
tembrie 2011.
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Art. 18. Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de 
către proprietarul sursei de  apă.

Art. 19. Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 21. (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I.

(2) Pe data intr ării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Anexa nr. 1

Parametrii de calitate ai apei potabile

1 . Parametrii de calitate ai apei potabile
Parametrii de calitate sunt microbiologi ci, chimici şi indicatori.
2. Valorile şi concentraţiile maxime adm ise pentru parametrii de calitate ai apei 

potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.

TABEL 1 A
Parametrii microbio logici

 Parametru Valoare admisă (număr/100 ml)
Escherichia coli (E. coli) 0
Enterococi 0

TABEL 1 B
Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau în alte recipiente

 Parametru Valoare admisă
Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml
Enterococi 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Număr de colonii la 22°C 100/ml
Număr de colonii la 37°C 20/ml

TABEL 2
Parametrii chimici

Parametru Valoare CMA Unitate de măsură
Acrilamidă1) 0,10 μg/l
Arsen 10 μg/l
Benzen 1,0 μg/l
Benz(a)piren 0,01 μg/l
Bor 1,0 mg/l
Bromaţi2) 10 μg/l
Cadmiu 5,0 μg/l
Clorură de vinil1) 0,50 μg/l
Cianuri totale 50 μg/l
Cianuri libere 10 μg/l
Crom total 50 μg/l
Cupru3), 4) 0,1 mg/l
1,2 Dicloretan 3,0 μg/l
Epiclorhidrină1) 0,10 μg/l
Fluoruri 1,2 mg/l
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Hidrocarburi policiclice aromatice5) 0,10 μg/l
Mercur 1,0 μg/l
Nichel3) 20 μg/l
Nitraţi6) 50 mg/l
Nitriţi6) 0,50 mg/l
Pesticide7), 8) 0,10 μg/l
Pesticide7), 9)

Total 0,50 μg/l

Plumb3),10) 10 μg/l
Seleniu 10 μg/l
Stibiu 5,0 μg/l
Tetracloretena şi Tricloretenă (suma concentraţiilor 
compuşilor specifi caţi) 10 μg/l

Trihalometani11)

Total (suma concentraţiilor compuşilor specifi caţi) 100 μg/l
 
Note:
 1) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform 

specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile 
de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti 
utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

2) Unde este posibil, valo area concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite 
eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în 
practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în 
primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 μg/l.

3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevat ă de la robinetul consumatorului, printr-o 
metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie 
săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi 
de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.

4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are compone nte 
din cupru, cu respectarea celor menţionate la pct. 3.

5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, 
i ndeno (1,2,3-cd) piren.

6) Se vor respecta următoarele condiţii:
a)[1] [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤1,
formulă în care co ncentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exp  rimate în mg/l;
b) valoarea de 0,1  mg/l pentru nitriţi la ieşirea apei din staţia de tratare.
7) Prin pesticide se înţel ege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, 

rodendici de, slimicide organice, compuşi înrudiţi (de exemplu, regulatori de creştere) şi metaboliţii 
relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse 
prezente în sursa de apă.

8) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi 
heptaclor epoxid, concentra ţia maximă este 0,030 μg/l.

9) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi 
în urma procedurii de monitoriz are.

10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii 
se va realiza în maximum 15 ani d e la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani 
acceptându-se o valoare de 25 μg/l.

11) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia.

[1] Lit. a) de la nota 6) a tabelului 2 din anexa nr. 1 a fost rectificată.

Anexa nr. 1
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Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromofo rm, dibromoclormetan, bromdiclor-
metan.

Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d ), respectarea în practică a valorii 
se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a p rezentei legi, în primii 5 ani 
acceptându-se o valoare de 150 μg/l pentru concentraţia totală a THM.

TABEL 3
Parametrii indicatori

 Parametru Valoare
CMA

Unitate de 
măsură

Aluminiu 200 μg/l
Amoniu 0,50 mg/l
Bacterii coliforme1) 0 număr/100 ml
Carbon organic total
(COT)2) Nicio modifi care anormală  

Cloruri3) 250 mg/l
Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii)4) 0 număr/100 ml
Clor rezidual liber12), 13) ≥ 0,1 – ≤ 0,5 mg/l
Conductivitate3) 2.500 μS cm-1 la 20°C

Culoare Acceptabilă consumatorilor şi 
nicio modifi care anormală  

Duritate totală, minim 5 grade germane
Fier 200 μg/l

Gust Acceptabil consumatorilor şi 
nicio modifi care anormală  

Mangan 50 μg/l

Miros Acceptabil consumatorilor şi 
nicio modifi care anormală  

Număr de colonii la 22°C Nicio modifi care anormală  
Număr de colonii la 37°C Nicio modifi care anormală  
Oxidabilitate5) 5,0 mg O2/l
pH3), 6) ≥ 6,5; ≤9,5 unităţi de pH
Sodiu 200 mg/l
Sulfat3) 250 mg/l
Sulfuri şi hidrogen sulfurat 100 μg/l
Turbiditate7) < = 5 UNT
Zinc 5.000 μg/l
Tritiu8), 9) 100 Bq/l
Doza efectivă totală de referinţă9), 10) 0,10 mSv/an
Activitatea alfa globală11) 0,1 Bq/l
Activitatea beta globală11) 1 Bq/l

 
Note:
 1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.
2) Ace st parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează 

mai mult de 10.000 m3 pe zi.
3) Apa nu  trebuie să fie agresivă.
4) Acest par ametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau 

mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme 
patogene, de exemplu, criptosporidium.

5) Acest parametru se va a naliza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea 
carbonului organic total.

Anexa nr. 1
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6) Pentru apa potabilă îmbutel iată în sticle sau alte recipiente, valoarea minimă poate fi 
redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este 
îmbogăţită cu dioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de supra faţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi 
nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.

8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi s tabilite conform anexei nr. 2 
pct. 1.3.

9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespu nde unui consum zilnic 
de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa 
potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective 
totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că 
nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, 
se poate renunţa la monitorizarea tritiului.

10) Exclusiv tritiu, potasiu -40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi 
localizările pentru  monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

11) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin 
măsurarea activităţi i alfa şi beta globală. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită, 
este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie 
sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.
13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în reţ eaua de distribuţie (branşament, capăt 

de reţea).

Anexa nr. 2

Monitorizarea de contro l şi de audit

1. Monitorizarea de control
1.1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea 

organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi  distribuită, despre eficienţa tehnologiilor 
de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă 
este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin 
prezenta lege.

1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri:
Aluminiu1)

Amoniu
Bacterii coliforme
Culoare
Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)
Conductivitate
Clorul rezidual liber2)

Clostridium perfringens3)

Escherichia coli
Fier1) , 4)

Gust
M iros
Ni triţi5)

Oxidabilita te6)

Pse udomonas aeruginosa7)

Sulfuri şi hidrog en sulfurat8)

T urbiditate

Anexa nr. 2
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Număr de colo nii dezvoltate7) (22°C şi  37°C)

Note:
1) N umai acolo  unde  este f olosit cu r ol de coagulant. 
2) Clorul rezidual liber  trebuie să reprezinte minimum 8 0% din cloru l rezidual total. Acest 

parametru este obligatori  u numai  acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clori gene pentru 
dezinfecţie.

3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau 
mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme  
patogene, ca de exemplu criptosporidium.

4) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei.
5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru 

dezinfecţie.
 6) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.
7) Se va det ermina numai pentru apa îmbuteliată.
8) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfuriza rea apei.

1.3. Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Pădurilor vor decide în te rmen de 180 de 
zile de la publicarea prezentei legi  în Monitorul Oficial al României, Partea I, frecvenţa, metodele 
şi localizările cel e mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 2, luând în 
considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele 
obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare.

1.4. Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate 
completa lista de la pct. 1.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru 
tehnologiile de tratare.

2. Monitorizarea de  audit
2.1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina 

dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.
2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi 

la art. 5, cu excepţia cazurilor în care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti au stabilit pe baze documentate că , pentru o perioadă determinată de 
către ele, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar 
putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui 
stabilite. Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate.

2.3. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi 
monitorizare a calităţii apei potabile.

3. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile, distribuită prin sistem 
public, rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform 
tabelului 1 A

3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 6 alin. (1) pentru 
a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. Prelevarea probelor din 
reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare, pentru determinarea 
unui anumit parametru, se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc 
nicio modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.

TABEL 1 A
 Volumul de apă distribuit sau produs 
zilnic într-o zonă de aprovizionare1), 

2) m3

Monitorizarea de control 
numărul de probe/an3), 4), 

5)

Monitorizarea de audit numărul de 
probe/an3), 5)

≤100 6) 6)

> 100 ≤ 1.000 4 1
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> 1.000 ≤ 10.000
4

+ 3 pentru fi ecare 1.000 
m3/zi, ca parte din 

volumul total

1+1 pentru fi ecare 3.300 m3/zi, ca 
parte din volumul total

> 10.000 ≤ 100.000 3+1 pentru fi ecare 10.000 m3/zi, ca 
parte din volumul total

> 100.000 10+1 pentru fi ecare 25.000 m3/zi, ca 
parte din volumul total

 Note:
 1) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă 

provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind 
aproximativ uniformă.

2) Volumele de ap ă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. Pentru determinarea 
numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat 
numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit, luându-se în considerare 
un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.

3) În situaţii de distribuţie i ntermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne 
numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti.

4) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anex a nr. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de 
sănătate publică judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti, dacă:

a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o per ioadă de cel puţin 2 ani 
succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b) nu există probabilitatea ca vreun factor să provoace deteriorarea cal ităţii apei.
Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la pr elevarea a 

mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel, cu excepţia situaţiei de la pct. 6.
5) Punctele şi frecvenţa de prelevare, atât cât este posibil, vor fi alese şi distribuite unifor m 

în timp şi spaţiu.
6) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate 

publică jud eţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

4. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face 
conform tabelului 1B.

TABEL 1 B
 Volumul de apă 

îmbuteliat zilnic (volum 
exprimat ca medie 

anuală) m3

Monitorizarea de control numărul de 
probe de prelevat pe an

Monitorizarea de audit numărul de 
probe de prelevat pe an

≤ 10 1 1
> 10 ≤ 60 12 1

> 60 1 pentru fi ecare 5 m3, ca parte din 
volumul total

1 pentru fi ecare 100 m3, ca parte 
din volumul total

Anexa nr. 3

Specifi caţii pentru analiza parametrilor

Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie 
să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un 
laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.

1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specifi cate:
Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)
Enterococi (ISO 7899-2)
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Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)
Numărul de colonii la  22°C (EN ISO 6222)
Numărul de colonii la 37 °C (EN ISO 6222)
Clostridium perfringens (i nclusiv sporii)
Filtrarea prin membrană, u rmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 

1) la 44 ± 1°C pentru 21 ± 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz 
sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

Notă:
Compoziţia mediului de agar m-PC este:
Me diu de  bază
Triptoză 30 g
Extract de drojdie 20  g
Sucroză 5 g
H idroclorit de L- cisteină 1 g
MgSO4. 7H2O  0,1 g
Roşu de  bromcresol 40 mg
Agar 15g
Apă 1 .000 ml
Se dizolvă  ingredientele mediului ba zal, se c orectează pH-ul  la 7,6 şi se autoclavează la 

121°C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă:
D-cicloserină 400 mg
Polimixină-B sulfat 25 mg
Indosil-ß-D-glucozid 60 m g
0,5% soluţie steriliz ată şi filtrată de difosfat  de fenoftaleină 20 ml
4,5%  FeCl3.6H2O filtrată şi sterilizată 2 ml.

2. Parametrii pentru care sunt specifi  cate caracteristicile de performanţă:
2.1. Metoda de analiză folosită în cazul următorilor parametri trebuie să fie capabilă să 

măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA) cu exactitatea, precizia 
şi limita de detecţie specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiză utilizate, rezultatul 
trebuie exprimat folosind cel puţin acelaşi număr de zecimale ca şi în cazul parametrului valoric 
prevăzut în tabelele 2 şi 3 din anexa nr. 1.

 Parametru Acurateţea
% din CMA1)

Precizia
% din CMA2)

Limita de 
detecţie

% din CMA3)

Acrilamidăa)

Aluminiu 10 10 10
Amoniu 10 10 10
Arsen 10 10 10
Benzen 25 25 25
Benz (a) piren 25 25 25
Bor 10 10 10
Bromaţi 10 10 10
Cadmiu 10 10 10
Cloruri 10 10 10
Clorură de vinila)    
Conductivitate 10 10 10
Crom 10 10 10
Cianuri totale4) 10 10 10
Cianuri libere 10 10 10
Cupru 10 10 10
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1,2-dicloreten 25 25 10
Epiclorhidrinăa)    
Fluoruri 10 10 10
Fier 10 10 10
Hidrocarburi policiclice 
aromatice5) 25 25 25

Mangan 10 10 10
Mercur 10 10 10
Nichel 10 10 10
Nitraţi 10 10 10
Nitriţi 10 10 10
Oxidabilitate6) 25 25 25
Pesticide7) 25 25 25
Plumb 10 10 10
Seleniu 10 10 10
Sodiu 10 10 10
Stibiu 25 25 25
Sulfat 10 10 10
Tetracloretenă8) 25 25 10
Tricloretenă8) 25 25 10
Trihalometani5)

– Total 25 25 10
 
a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.
Note :
1) A curateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui 

număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).
2) Precizia este e roarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei 

rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).
3) Limita de detecţie este  considerată a fi:
a) o valoare de 3 ori mai mar e decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări, 

pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau
b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia  standard a unei probe martor pentru fiecare 

serie de probe.
4) Metoda va determina cianurile totale sub toat e formele.
5) Caracteristicile de performanţă se aplică ind ividual pentru subst anţele speci ficat e, l a 25%  

din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.
6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100°C  în mediu acid, folosind permanganat 

de potasiu.
7) Caracteristicile  de performanţă se aplică individual pe ntru fiecare pesticid şi depind de 

pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate 
pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele  specificate, la 50% 
din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată  măsura o 
concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.

3. Parametrii pentru care nu se specifi că nicio metodă de analiză:
– Carbon organic total
– Culoare
– Gust
– Miros
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– Turbiditate[1]

Notă: Reproducem mai jos prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru 
modificarea şi completar ea Legii  nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile care nu sunt 
încorporate în forma republicată a Legii nr. 458/2002 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii 
proprii ale actului modificator:

„Art. II. Metodologia de acordare a derogărilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 458/2002, 
cu modifi cările şi completările ul terioare, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului mediului şi pădurilor[2], în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe.

Art. III. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă cap. VI «Derogarea» 
din Normele de supraveghere, inspecţie sanita ră şi mon itorizare a calităţii apei potabile, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, 
nr. 669 din 26 iulie 2004.

*

Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 9 «Derogări», art. 13 alin. (3) şi art. 15 
«Situaţii excepţionale» din Directiva 98/83/CE a Consiliului din  3  noiembrie 1998 privind calitatea 
apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 
330 din 5 decembrie 1998”.

[1] Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată, metoda de analiză trebuie să 
măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe, o precizie şi 
o limită de detecţie de 25%.

[2] A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 299/638/2010 
privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate 
cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicat în M. Of. nr. 290 
din 4 mai 2010.
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45. H.G. nr. 1020/2005 
pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare 

şi comercializare a apelor minerale naturale

publicată în
M. Of. nr. 854 din 22 septembrie 2005

recti ficată în M. Of. nr. 424 din 17 mai 2006;
cu modificările şi completările aduse prin:

H.G. nr. 532/2010 privind modifi carea şi completarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare 
a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 (M. Of. nr. 400 din 
16 iunie 2010).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale 
naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I, cu excepţia art. 5 alin. (2), art. 25 alin. (2) şi a art. 28 alin. (2) şi 
(3) din normele tehnice prevăzute la art. 1, care vor intra în vigoare la data aderării României 
la Uniunea Europeană.

Art. 3.[1] La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 760/2001 
privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, 
publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 495 din 23 august 2001, cu modifi cările 
ulterioare, se abrogă.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2009/54/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, precum şi prevederile 
Directivei 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentraţie 
şi cerinţelor de etichetare pentru constituenţii apelor minerale naturale, precum şi a condiţiilor 
de utilizare a aerului îmbogăţit cu ozon pentru apele minerale naturale şi apele de izvor, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126 din 22 mai 2003.

ANEXĂ

Norme tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale

Art. 1. (1) Prezentele norme tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale 
naturale, denumite în continuare norme, se aplică apelor extrase de pe teritoriul României, 
care sunt recunoscute de autoritatea competentă conform legii ca ape minerale naturale şi 
care respectă prevederile cap. I din anexa nr. 1.

(2) Prezentele norme stabilesc lista constituenţilor din apele minerale naturale, care pot 
să prezinte un potenţial risc pentru sănătatea publică, valorile limită admise ale acestora, 

[1] Paragraful final al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din 
H.G. nr. 532/2010.
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termenul limită pentru introducerea acestor valori şi cerinţele de etichetare pentru anumiţi 
constituenţi. Aceşti constituenţi trebuie să fie în mod natural prezenţi în apă, iar nu ca rezultat 
al contaminării sursei.

(3) Prezentele norme reglementează, de asemenea, condiţiile de utilizare a aerului îmbogăţit 
cu ozon pentru separarea unor compuşi ai fierului, manganului, sulfului şi arsenului din apele 
minerale naturale sau din apele de izvor şi cerinţele de etichetare pentru apele care au fost 
supuse unei  asemenea tratări.

Art. 2. (1) Prezentele norme se aplică şi apelor minerale naturale extrase de pe teritoriul 
statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care sunt importate în România, după 
ce acestea au fost recunoscute ca ape minerale naturale de Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale sau de un stat membru al Uniunii Europene.

(2) Apele minerale naturale importate sunt recunoscute ca atare numai dacă autoritatea 
competentă din ţara de extracţie certifică faptul că îndeplinesc cerinţele prevăzute la cap. I din 
anexa nr. 1 şi că s-a procedat la controlul permanent al aplicării prevederilor pct. 2 din anexa 
nr. 2.

(3) Durata de valabilitate a certificării apelor minerale naturale din import este de 5 ani, cu 
posibilitatea reînnoirii.

(4) În cazul în care durata de valabilitate a certificării apelor minerale naturale din import a 
fost reînnoită până la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (3), nu este necesară o nouă certificare.

Art. 3. În sensul prezentelor norme, autoritatea competentă pentru recunoaşterea apelor 
minerale naturale este Agenţia Naţională pentr u Resurse Minerale, denumită în continuare 
ANRM.

Art. 4. Prezentele norme nu se aplică:
a)[1] apelor care sunt produse medicinale în sensul Directivei 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;

b) apelor minerale naturale utilizate la sursă în scopuri curative în unităţi de tratament 
balnear;

c) apelor minerale naturale destinate a fi exportate  în state care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene.

Art. 5. (1) Apele minerale naturale prevăzute la art. 1 şi 2 sunt recunoscute de ANRM, care 
motivează recunoaşterea şi publică lista lor, prin ordin al preşedintelui ANRM, în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I.

(2) ANRM informează Comisia Europeană asupra cazurilor în care recunoaşterea prevăzută 
la alin. (1) a fost acordată sau retrasă. Lista apelor minerale naturale recunoscute în Uniunea 
Europeană se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 6. Pe teritoriul României pot fi  comercializate sub denumirea de ape minerale naturale 
numai apele recunoscute de ANRM sau de autoritatea competentă dintr-un stat membru al 
Uniunii Europene.

Art. 7. Sursele de ape minerale naturale sunt exploatate şi apele acestora sunt îmbuteliate 
numai în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 8. Apa minerală naturală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici 
unei tratări sau adăugări, cu excepţia următoarelor proceduri:

a) separarea elementelor instabile, cum sunt compuşii de fier şi de sulf, prin filtrare şi/sau 
decantare, eventual precedată de oxigenare, astfel încât această tratare să nu aibă ca efect 

[1] Lit. a) de la art. 4 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 532/2010.
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modificarea compoziţiei apei minerale naturale în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici 
care îi conferă proprietăţile;

b)[1] separarea compuşilor din fier, mangan, sulf şi arsen din anumite ape minerale naturale, 
prin tratame ntul cu aer îmbogăţit cu ozon, în măsura în care acest tratament nu afectează 
compoziţia apei în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici care îi conferă proprietăţile şi cu 
condiţia ca:

(i) tratamentul să respecte condiţiile de utilizare care urmează să fie stabilite de către 
Comisia Europeană, după consultarea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară, 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de 
instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a proceduri lor în 
domeniul siguranţei produselor alimentare;

(ii) tratamentul să fie notificat Ministerului Sănătăţii şi să facă obiectul unui control specific 
din partea acestuia;

c)[2] separarea constituenţilor indezirabili, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a) sau b), în măsura 
în care acest tratament nu modifică compoziţia apei în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici 
care îi conferă proprietăţile şi cu condiţia ca:

(i) tratamentul să respecte condiţiile de utilizare care urmează să fie stabilite de către 
Comisia Europeană, după consult area Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară;

(ii) tratamentul să fie notificat Ministerului Sănătăţii şi să facă obiectul unui control specific 
din partea acestuia;

d) eliminarea totală sau parţială a dioxidului de carbon liber prin procedee exclusiv fizice.

Art. 9. O apă minerală naturală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici 
unei alte adăugări decât încorporarea sau  reîncorporarea de dioxid de carbon în condiţiile 
prevăzute la cap. III din anexa nr. 1.

Art. 10. Se interzic orice tratare de dezinfectare, prin orice mijloace s-ar face aceasta, cu 
excepţia  celei prevăzute la art. 9, precum şi adăugarea de elemente bacteriostatice sau orice 
altă tratare de natură a modifi ca numărul popu laţiei microbiene din apa minerală naturală.

Art. 11. Prevederile art. 8 nu se aplică apelor minerale naturale sau apelor de izvor utilizate 
pentru fabricarea băuturilor răcoritoare.

Art. 12. (1) Numărul total de colonii revitalizabile dintr-o apă minerală naturală la sursă 
trebuie să corespundă populaţiei microbiene normale din apă şi să facă dovada existenţei unei 
protecţii efi ciente a sursei împotriva tuturor tipurilor de contaminare. Numărul total de colonii 
va fi  determinat conform prevederilor pct. 3.3 al cap. II din anexa nr. 1.

(2) După îmbuteliere numărul total de germeni nu poate depăşi 100/ml, la o temperatură 
cuprinsă între 200C – 220C, în 72 de ore, pe agar-agar sau pe un amestec agar-gelatină, şi 20/
ml la o temperatură de 370C, în 24 de ore, pe agar-agar. Numărul total de germeni va fi măsurat 
într-un interval de 12 ore de la îmbuteliere, apa fiind păstrată pe această durată la temperatura 
de 40C +/- 10C.

(3) La sursă, în mod normal, aceste valori nu trebuie să depăşească 20 germeni/ml, la o 
temperatură cuprinsă între 200C – 220C, în 72 de ore, şi, respectiv, 5 germeni/ml, la o temperatură 
de 370C, în 24 de ore, cu menţiunea că acestea trebuie considerate valori de referinţă şi nu 
concentraţii maxime permise.

Art. 13. La sursă şi în timpul comercializării ei o apă minerală naturală nu trebuie să conţină:
a) paraziţi şi microorganisme patogene;

[1] Lit. b) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 532/2010.
[2] Lit. c) de la art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 532/2010.
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b) Escherichia coli şi alte bacterii coliforme şi streptococi fecali în 250 ml de eşantion 
examinat;

c) bacterii anaerobe sulfitoreducatoare cu înmulţire prin spori în 50 ml de eşantion examinat;
d) Pseudomonas aeruginosa în 250 ml de eşantion examinat.
Art. 14. (1) Conform art. 8 lit. b), aplicarea tratării apelor minerale naturale cu aer îmbogăţit 

cu ozon trebuie să fie notificată în prealabil Ministerului Sănătăţii, care se va asigura că:
a) utilizarea unei astfel de tratări trebuie să fie justificată de existenţa în compoziţia apei a 

unor compuşi de fier, mangan, sulf şi arsen;
b) procesatorul ia toate măsurile necesare pentru a garan ta eficienţa şi siguranţa procesului 

de tr atare şi pentru a permite efectuarea verificărilor de către Ministerul Sănătăţii.
(2) Tratarea cu aer îmbo găţit cu ozon a apelor minerale naturale trebuie să se realizeze cu 

respectarea următoarelor condiţ ii:
a) compoziţia fizico-chimică a apei minerale naturale în ceea ce priveşte constituenţii 

caracteristici să nu se modifice prin tratare;
b) apa minerală naturală trebuie să îndeplinească înainte de tratare criteriile microbiologice 

prevăzute la art. 12 şi 13;
c) tratarea nu va conduce la formarea de reziduuri cu o concentraţie ce depăşeşte limitele 

maxime admise, prevăzute în anexa nr. 7, şi nici la formarea altor reziduuri cu risc pentru 
sănătatea publică.

Art. 15. Cu respectarea prevederilor art. 12 şi 13 şi a condiţiilor de exploatare stabilite în 
anexa nr. 2, în momentul comercializării:

a) numărul total de bacterii dezvoltate într-o apă minerală naturală poate fi doar cel care 
rezultă din creşterea normală a conţinutului de bacte rii pe care l-a avut la sursă;

b) apa minerală naturală nu poate prezenta nici un fel de defect organoleptic.

Art. 16. (1) Apa minerală natural ă se îmbuteliază şi se ambalează astfel încât să nu fi e 
permisă modifi carea calităţilor sale iniţiale.

(2) Toate recipientele utilizate  la ambalarea apelor minerale naturale trebuie să fie prevăzute 
cu sisteme de închidere, proiectate astfel încât să fie evitată orice posibilitate de alterare sau 
de contaminare.

(3) Apele minerale naturale vor respecta la momentul ambalării limitele de concentraţie 
maximă prevăzute la lit. C din anexa nr. 4.

(4) Limitele de concentraţie maxime prevăzute la lit. c) din anexa nr. 4 pentru fluoruri şi 
nichel se aplică de la 1 ianuarie 2008.

Art. 17. (1) Este interzis transportul apei minerale naturale în recipiente de mare 
capacitate – vrac,  la sfârşitul tratării efectuate potrivit prevederilor art. 8 şi 9 sau înainte de 
condiţionare.

(2)[1] Apa minerală naturală se transportă numai în recipiente destinate consumatorului final.

Art. 18. (1) Denumirea sub care se comercializează  apele minerale naturale este „apă 
minerală naturală”.

(2) În cazul unei ape minerale naturale carbogazoase, definită ca o apă minerală naturală, 
care, la origine sau după îmbuteliere, degajă în mod spontan şi uşor perceptibil dioxid de carbon, 
în condiţii normale de temperatură şi presiune, denumirea este, după caz: „apă minerală naturală, 
natural carboga zoasă”, „apă minerală naturală îmbogăţită cu dioxid de carbon de la sursă” sau 
„apă minerală naturală carbozificată”, conform definiţiilor prevăzu te la cap. III din anexa nr. 1.

(3) În cazul apelor minerale naturale care au fost supuse metodelor de tratare prevăzute 
la art. 8 lit. d), denumirea sub care se comercializează este însoţită de s  intagma „decarbogazificată 
integral” sau, după caz, „decarbogazificată parţial”.

[1] Alin. (2) al art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 532/2010.
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Art. 19. (1) Etichetarea apel or minerale naturale trebuie să conţină următoarele informaţii 
obligatorii:

a) menţionarea compoziţiei ch imice, precizându-se constituenţii caracteristici;
b) locul unde este exploatată sursa şi numele acesteia;
c) indicarea eventualelor tratări prevăzute la art. 8 lit. b) şi c);
d) apele minerale naturale având o concentraţie de fluor mai mare de 1,5 mg/l vor avea 

specificat pe etichetă următorul avertisment: „Conţine mai mult de 1,5 mg/l fluor: produs 
nerecomandat consumului regulat al sugarilor şi copiilor sub 7 ani”.

(2) Recipientele apelor minerale naturale care au fost tratate cu aer îmbogăţit cu ozon 
trebuie inscripţionate pe e tichetă, în imediata apropiere a locului unde este menţionată compoziţia 
chimică a constituenţilor caracteristici, cu următorul text: „Apă supusă unei oxidări cu aer 
îmbogăţit cu ozon, conform unei tehnologii autorizate”.

(3) Avertismentul prevăzut la alin. (1) lit. d) va fi amplasat în imediata apropiere a denumirii 
comerciale a produsului şi va fi scris cu caractere lizib ile şi vizibile, iar în cadrul compoziţiei 
chimice menţionate pe etichetă potrivit l it. a) se va înscrie în mod obligatoriu conţinutul efectiv 
 de fluor.

Art. 20. (1) O denumire de localitate sau anumiţi termeni topo nimici locali pot fi  utilizaţi în 
cadrul denumirii comerciale, cu condiţia ca aceştia să se refere la o apă minerală naturală a 
cărei sursă este exploatată în locul indicat şi să nu inducă în eroare asupra locului de exploatare 
a sursei.

(2)[1] Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte importanţa 
atribuită denumirii sursei sau a locului ei de exploatare, în toate materialele publicitare referitoare 
la apa minerală naturală respectivă, indiferent de forma lor.

Art. 21. Este interzisă comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei minerale 
naturale provenite din aceeaşi  sursă.

Art. 22. (1) Dacă etichetele sau inscripţionările de pe recipientele în care sunt oferite spre 
vânzare apele minerale naturale includ o denumire comercială diferită de denumirea sursei 
sau a locului de exploatare a acesteia, numele locului sau al sursei este redat cu caractere 
având dimensiunea de cel puţin o dată şi j  umătate mai mare decât a caracterelor utilizate în 
denumirea comercială.

(2)[2] Abrogat.

Art. 23. (1) Pe ambalaje, etichete şi în publicitatea de orice fel este interzisă utilizarea 
denumirilor, denumirilor brevetate, a mărcilor comerciale sau de fabrică, a ilustraţiilor sau a 
altor simboluri care sugerează, în cazul  unei ape minerale naturale, o caracteristică pe care 
apa nu o are, în special privind originea sa, data autorizării acesteia, rezultatele analizelor sau 
orice trimiteri similare la garanţiile de autenticitate.

(2) În cazul apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale na turale, sunt interzise 
utilizarea denumirilor brevetate, a mărcilor comerciale sau de fabrică, a ilustraţiilor sau a altor 
simboluri care pot duce la o confuzie cu apa minerală naturală şi, în special, utilizarea denumirii 
de „apă minerală”.

Art. 24.  (1) Sunt interzise înscrierea şi utilizarea pe ambalaje, etichete şi în publicitatea de 
orice fel a indicaţiilor care atribuie unei ape minerale naturale proprietăţi referitoare la prevenirea, 
tratarea sau vindecarea unor boli umane.

(2) Car acteristicile apelor minerale naturale prevăzute în anexa nr. 3 sunt permise dacă 
acestea au fost stabilite în baza analizelor fizico-chimice sau, acolo unde este cazul, a unor 

[1] Alin. (2) al art. 20 a fost introdus prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 532/2010.
[2] Alin. (2) al art. 22 a fost abrogat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 532/2010.
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examene farmacologice, fiziologice şi clinice realizate conform prevederilor pct. 2 al cap. I din 
anexa nr. 1.

(3) Pe etiche te pot fi înscrise indicaţii precum: „stimulează digestia”, „poate facilita funcţiile 
hepato-biliare” sau indicaţii similare, dacă acestea nu contravin principiilor prevăzute la alin. (1) 
şi sunt compatibile cu cele prevăzute la alin. (2).

Art. 25. (1) Prin ordin al ministrul ui sănătăţii se adoptă prevederi privind informaţiile de pe 
ambalaje sau etichete, precum şi publicitare, referitoare la posibilitatea utilizării apelor minerale 
naturale în alimentaţia sugarilor. Prevederile de acest tip pot viza şi proprietăţile apei care 
determină utilizarea informaţiilor respective.

(2) Cu privire la aceste prevederi Ministerul  Sănătăţii va informa în prealabil statele membre 
ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană.

Art. 26. Termenul „apă de izvor” este rezervat unei ape desti nate consumului uman, în 
stare naturală şi îmbuteliată la sursă, care:

a) satisface condiţiile microbiologice prevăzute la art. 12 şi 1 3;
b) satisface condiţiile de exploatare prevăzute la pct. 2 şi 3 din  anexa nr. 2, care vor fi 

respectate în totalitate pentru apa de izvor;
c) satisface cerinţele în materie de etichetare prevăzute la art. 19 al in. (1) lit. b) şi c) şi la 

art. 20-22 alin. (1);
d) nu a suferit altă tratare decât cele prevăzute la art. 8-11;
d1)[1] alte tr atări pot fi autorizate de către Comisia Europeană;
e) îndeplineşte  criteriile de potabilitate prevăzute în legislaţia românească, refe ritoare la 

apele potabile.

Art. 27. Orice apă îmbuteliată destinată consumului alimentar, alta decât „apa minerală 
naturală” s au „apa de izvor”, se comercializează sub denumirea de „apă de masă”.

Art. 28. (1) ANRM şi/sau Ministerul Sănătăţii şi/sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorului pot/poate să s uspende temporar sau să interzică comercializarea, conform 
competenţelor, pe teritoriul României a unei ape minerale naturale, atunci când aceasta nu 
respectă dispoziţiile prezentelor norme sau prezintă un risc pentru sănătatea publică.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) ANRM va informa Comisia Europeană şi statele membre 
ale Uniunii Europene, indicând motivele care au  condus la luarea acestei decizii.

(3) La cererea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Comisiei Europene, ANRM 
furnizează, pentru apele recunoscute pe teritoriul României, toate  informaţiile necesare care 
privesc recunoaşterea apei, precum şi rezultatele controalelor periodice.

Art. 29. Prevederile referitoare la etichetare din prezentele norme se completează în mod 
corespunzător cu actele normative în vigoare privind etichetarea aliment  elor.

Art. 30. (1)[2] Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 6.000 lei la 20.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, ale art. 26 lit. c) şi ale  art. 27, cu 

amendă de la 200 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor ar t. 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, art. 24 alin. (1) şi (3) şi ale 

art. 26 lit. a), d) şi e), cu amendă de la 400 lei la 6.000 lei.
(2) Con statarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către 

personalul anume împuternicit din cadrul:
a) ANRM, pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. a);

[1] Lit. d1) de la art. 26 a fost introdusă prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 532/2010.
[2] Alin. (1) al art. 30 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 532/2010.
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b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor 
alin. (i) lit. b);

c) Mini sterului Sănătăţii, pentru nerespectarea prevederilor alin. (1 ) lit. c).
(3) în vederea efectuării controalelor oficiale trebuie respectate specificaţiile prevăzute în 

anexa nr. 6 privind analiza compuşilor prevăzuţi la lit. C din anexa nr. 4.
(4) Dispoziţiile  referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu  modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 31. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa nr. 1

Definiţia apei minerale naturale

Capitolul I. Defi niţie

1. Prin apă minerală naturală se înţelege o apă pură din punct de vedere microbiol ogic, în 
sensul art. 12 din norme, care îşi are originea într-un zăcământ/acvifer subteran şi este exploatată 
prin una sau mai multe emergente naturale ori foraje.

Apa minerală naturală se deosebeşte în mod evident de apa de băut obişnuită prin 
următoarele caracteristici:

a) natura sa, caracterizată printr-un conţinut specific de săruri minerale dizolvate, oligoelemente 
sau alţi constituenţi îi, ev entual, prin unele efecte asupra sănătăţii;

b) puritatea sa originară, ambele caracteristici fiind menţinute intacte dat orită originii 
subterane a acestei ape care trebuie să fie protejată de poate riscurile de poluare.

2. Caracteristicile prevăzute la pct. 1, care pot conferi apei minerale naturale pr oprietăţi 
benefice pentru sănătate, trebuie evaluate:

a) din punct de vedere:
1. geologic şi hidrogeologic;
2. fizic, chimic şi fizico-chimic;
3. microbiologic;
4. dacă este cazul, farmacologic, fiziologic şi clinic;
b) conform cerinţelor enumerate la cap. II;
c) conform metodelor ştiinţifice aprobate de autoritatea competentă.
3. Compoziţia, tempe ratura şi alte caracteristici a le apei minerale naturale trebuie să  rămână 

stabile în  limitele fluctuaţiilor naturale. Acestea nu trebuie să fie  afectate de posibilele variaţii 
ale debitulu i sursei.

În sensul art. 12 din norme, prin conţinutul microbiologic normal al unei ape minerale naturale 
se înţelege numărul copulaţiei bacteriene sensibil constant la sursă, anterior oricărei condiţionări, 
a cărei compoziţie calitativă şi cantitativă, luată în considerare la recunoaşterea acestor ape, 
este verificată prin analize periodice.

Capitolul II. Cerinţe de aplicare a defi niţiei

1. Cerinţe pentru studiile geologice şi hidrogeologice
Cercetarea geologică şi hidrogeologică pentru punerea în evidenţă a apelor minerale 

naturale se va materializa printr-un raport geologic detaliat asupra condiţiilor hidrogeologice 
de dezvoltare a acviferului, care trebuie să cuprindă:

Art. 31
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1.1. stratigrafia şi tectonica zonei;
1.2. condiţiile hidrogeologice generale ale zon ei;
1.3. condiţiile de geneză a apei minerale naturale şi relaţia dintre mineralizaţia acesteia şi 

litologia acviferului;
1.4. descrierea surselor;
1.5. parametrii hidrogeologici ai surselor;
1.6. delimitarea, conform prevederilor legale, a zonelor  de protecţie;
1.7. evaluarea debitelor  exploatabile de apă minerală şi a condiţiilor de ex tragere a acestora, 

precum şi a rezervelor resurselor, conform legislaţiei în vigoare în domeniul substanţelor 
minerale utile ;

1.8. studiul izotopilor  de mediu, acolo unde se consideră necesar;
1 .9. hărţi la scară corespunzătoare, cu indicarea amplasării surselor;
1. 10. plan de situaţie cu amplasamentul e xact al captărilor şi cu indicarea altitu dinii acestora, 

la o scară de ce l mult 1:1.000.

2. Cerinţe privind studiile fi zice, chimice şi fi zico-chimice:
2.1. debitul sursei;
2. 2. temperatura a pei la sursă şi temperatura mediului ambiant;
 2.3. re laţia dintre natura rocilor şi natura şi tipul minerale lor din apă;
2.4. rezi duul sec la temperatura de 1800C şi 2600C;
2.5. conductivitatea electrică sau rezistivitatea, cu specificarea temperaturii în momentul 

măsurătorii;
2.6. concentraţia ionilor de hidrogen (pH);
2.7. con ţinutul în cationi şi  anioni;
2.8. conţinutul în substanţe nedisociate;
2.9. conţinutul  în elemente-urmă;
2.10. radioactivitatea apei la sursă;
2.11. după caz, determi narea izotopilor din apă, oxigen (O16-O18) şi hidroge n (proton, 

deuteriu, tritiu);
2.12. toxicitatea unor elemente constituente ale apei, ţinând cont de limitele d ate pentru 

fiecare.

3. Cerinţe privind analiz ele microbiologice la sursă:
3.1.demonstr area absenţei paraziţilor şi a microorganisme lor patogene;
3.2. determinarea număr ului de germeni ce indică contaminarea  cu fecale:
a) absenţa Escherichia coli şi a altor coliformi, la o temperatură de 370C şi 440C, în 250 ml 

probă ;
b) absenţa streptococilor fecali în 250 ml probă;
c) absenţa bacteriilor anaerobe sulfitoreductoare cu înmulţire prin spori în 50 ml probă;
d) Pseudomonas a eruginosa absent în 250 ml probă;
3.3. determinarea conţinutului total în microorganisme formatoare de colonii la 1 ml apă:
a) la o temperatură cuprin să între 200C şi 220C, în 72 de ore, pe agar-agar sau pe un 

amestec agar-gelatină;
b) la o temperatură de 370 C, în 24 de ore, pe agar-agar.

4. Cerinţe privind exa menele clinice şi farmacologice
4.1. Natura examenelor efectuate în conformitate cu metodele re cunoscute ştiinţific trebuie 

să fie adaptată la caracteristicile proprii apei minerale naturale şi la efectele sale asupra 
organismului uman, cum  ar fi: diureza, funcţionarea gastrică sau intestinală, compensarea 
cerinţelor în substanţe minerale.

4.2. Stabilirea  reprezentativităţii numerice şi a concordanţei observaţiilor clinice poate 
eventual să înlocuiască examenele menţio nate la pct. 4.1. În astfel de cazuri acestora li se pot 

Anexa nr. 1
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substitui examenele clinice, cu condiţia ca reprezentativitatea numerică şi concordanţa 
observaţiilor să permită obţinerea aceloraşi rezultate.

Capitolul III. Precizări suplimentare referitoare 
la apele minerale naturale carbogazoase

Apele minerale naturale carbogaz oase îmbuteliate se împart în 3 categorii la care se aplică 
următoarele definiţii:

a) apa minerală naturală, natural carbogazoasă – apa al cărei conţinut de dioxid de carbon 
provenind de la sursă este, după o eventuală condiţionare şi după îmbuteliere, acelaşi ca la 
emergenţă, luându-se în considerare şi impregnarea, acolo unde este cazul, cu o cantitate de 
dioxid de carbon provenit din acelaşi zăcământ/acvifer, care să compenseze pierderile ech ivalente 
rezultate în cursul operaţiunilor amintite, în limitele tehnice uzuale de toleranţă;

b) apa minerală naturală îmb ogăţită cu dioxid de carbon de la sursă – apa al cărei conţinut 
în dioxid de carbon provenind din acelaşi zăcământ/acvifer este, după eventuala condiţionare 
şi după îmbuteliere, mai mare decât la emergenţă;

c) apa minerală naturală carbogazificată – apa la care s-a adăugat dioxid de carbon de altă 
origine decât cea din zăcământul/acviferul de provenienţă, dar de uz exclusiv alimentar.

Anexa nr. 2

Condiţiile de exploatare, îmbuteliere 
şi comercializare a apelor minerale naturale

1. Exploa tarea unei surse de apă minerală naturală necesită autorizarea din partea ANRM, 
după ce s-a stabilit că apa respectă prevederile cuprinse la cap. I din anexa nr. 1 la norme.

2. Echipamentele de exploatare, transport, înmagazinare, condiţionare şi îmbuteliere treb uie 
să fie astfel concepute şi instalate încât să evite posibilitatea oricărei contaminări şi să se 
conserve proprietăţile de la sursă ale apei.

În acest scop se au în vedere următoarele:
a) sursele de apă minerală naturală trebuie să fie protejate împotriva oricărui fel de poluare;
b) instalaţii le de captare, conductele de aducţiune şi rezervoarele trebuie să fie realizate 

din materiale adecvate în raport cu apa şi astfel construite încât să prevină orice modificare 
chimică, fizico-chimică sau microbiologică a apei;

c) condiţiile de exploatare şi instalaţiile de spălare şi îmbuteliere trebuie să întrunească 
condiţiile de igienă impuse. În mod special, recipientele de îmbuteliere trebuie să fie tratate 
sau fabricate astfel încât să se evite modificarea calităţii microbiologice, chimi ce sau fizico-chimice 
a apei minerale naturale;

d) este interzis transportul apelor minerale naturale în alte recipiente decât cele autorizate 
pentru distribuire la consumatorul final.

3. Atunci când în timpul exploatării se constată că apa minerală naturală este poluată 
şi nu mai prezintă caracteristicile microbiologice stabilite la art. 12 din norme, cel care  
exploatează sursa trebuie să suspende imediat toate operaţiunile de furnizare a apei pentru 
îmbuteliere, până la eliminarea cauzei poluării şi până când apa va respecta prevederile 
respective.

4. ANRM efectuează controale periodice pentru a verifica dacă apa minerală naturală pentru 
care a fost autorizată exploatarea sursei respectă prevede rile stabilite la cap. I din anexa nr. 1 
la norme, precum şi pe cele menţionate la pct. 2 şi 3.

Anexa nr. 2
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Anexa nr. 3

Indicatori şi criterii stabiliţi conform art. 22 din normele tehnice

Menţiunile următoare pot fi înscrise pe eticheta produsului finit – apă minerală naturală: 
Menţiuni/Criterii

– Oligominerală sau slab mineralizată – conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu 
fix total, nu este mai mare de 500 mg/l.

– Foarte slab mineralizată – conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu 
este mai mare de 50 mg/l.

–  Puternic mineralizată – conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, este 
mai mare de 1.500 mg/l.

– Hidrogencarbonatată – conţinutul de hidrogen-carbonat (HCO3) este mai mare de 600 
mg/l.

– Sulfatată – conţinutul de sulfaţi este mai mare de 200 mg/l.
– Clorurată – conţinutul de clor este mai mare de 200 mg/l.
– Calcică – conţinutul de calciu este mai mare de 150 mg/l.
– Magneziană – conţinutul de magneziu este mai mare de 50 mg/l.
– Fluorurată sau conţine fluor – conţinutul de fluor este mai mare de 1 mg/l; vor fi respectate 

cerinţele de etichetare prevăzute la art. 19 lit. d) din norme.
– Feruginoasă – conţinutul de fier bivalent este mai mare de 1 mg/l.
– Acidulată – conţinutul de dioxid de carbon liber este mai mare de 250 mg/l.
– Sodică – conţinutul de sodiu este mai mare de 200 mg/l.
– Corespunde pentru prepararea alimentelor destinate sugarilor – numai după efectuarea 

de teste clinice conform pct. 4 al cap. II din anexa nr. 1 la norme şi cu respectarea conţinutului 
în NO3 prevăzut în anexa nr. 4 la norme.

– Corespunde pentru regim sărac în sodiu – conţinutul de sodiu este mai mic de 20 mg/l.
– Poate avea efect laxativ – numai după efectuarea de teste clinice conform pct. 4 al cap. II 

din anexa nr. 1 la norme.
– Poate avea efect diuretic – numai după efectuarea de teste clinice conform pct. 4 al cap. II 

din anexa nr. 1 la norme.

Anexa nr. 4

Lista indicatorilor apei minerale

A. Indicatorii fi zico-chimici (la sursă)

 Nr. crt. Indicatorii Exprimarea 
rezultatului

Concentraţia 
maximă 
admisă
(CMA)

Observaţii

1. Temperatura °C – conform stării naturale a apei

2. Concentraţia ionilor 
de hidrogen unităţi pH – conform stării naturale a apei

3. Conductivitate S/cm la 
20°C

– corespunzător mineralizaţiei apei minerale

4. Cloruri mg/l – conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate

5. Sulfaţi mg/l – conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate
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6. Hidrogencarbonat mg/l – conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate

7. Calciu mg/l – conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate

8. Magneziu mg/l – conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate

9. Sodiu mg/l – conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate

10. Potasiu mg/l – conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate

11. Fier total mg/l – conform stării naturale a apei

12. Reziduu sec

mg/l după 
uscare la 
temperatura 
de 180°C 
sau de 
240°C

– conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate

13. Oxigen dizolvat O2 mg/l – conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate

14. Dioxid de carbon 
CO2

mg/l – conform caracteristicilor specifi ce ale apei 
minerale analizate

15. Hidrogen sulfurat 
H2S

mg/l – conform stării naturale a apei

B. Indicatorii privind puritatea originii apei (la sursă)

 Nr. crt. Indicatorii Exprimarea 
rezultatului

Concentraţia 
maximă 
admisă
(CMA)

Observaţii

16. Amoniu mg/l 0,51) –

17. Oxidabilitate (KMnO4) O2mg/l 3 – măsurată la cald, în mediu 
acid

18. Zinc mg/l 5 –

19. Fenoli (indice de fenol) g/l 0,5
– exclusiv cei de origine 
naturală, care nu 
reacţionează cu clorul

20.
Substanţe tensioactive (care 
reacţionează cu albastrul de 
metilen)

lauril sulfat

g/l
200 –

21. Hidrocarburi policiclice aromatice g/l 0,1 – cu excepţia fl uorantrenului

22. Tetracloretan şi tricloretenă g/l 10 – suma concentraţiilor 
compuşilor specifi caţi

23. Trihalometani g/l 100 – suma concentraţiilor 
compuşilor specifi caţi2)

24.

Pesticide şi produse 
asemănătoare   

–– pe fi ecare component în parte g/l 0,1

– suma tuturor componentelor 
din fi ecare clasă g/l 0,5

 1) Valoare valabilă considerând amoniu ca indicator de poluare a apei din surse de suprafaţă. În 
condiţiile în care se demonstrează ştiinţific originea endogenă a amoniului, se pot accepta 
valori de până la 5 mg/l.

2) Compuşii indiv iduali specifici sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Anexa nr. 4
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C. Constituenţii prezenţi în mod natural în apele minerale naturale şi limitele maxi-
me a căror depăşire poate constitui un factor de risc pentru sănătatea publică

 Nr. crt. Indicatori Exprimarea rezultatului Concentraţia maximă admisă (CMA)1)

25. Stibiu mg/l 0,005
26. Arsen mg/l 0,01
27. Bariu mg/l 1,0
28. Bor mg/l se va stabili2)

29. Cadmiu mg/l 0,003
30. Crom mg/l 0,05
31. Cupru mg/l 1,0
32. Cianuri mg/l 0,07
33. Fluoruri mg/l 5,03)

34. Plumb mg/l 0,01
35. Mangan mg/l 0,5
36. Mercur mg/l 0,001
37. Nichel mg/l 0,020
38. Nitraţi mg/l 50
39. Nitriţi mg/l 0,1
40. Seleniu mg/l 0,01

 1) În momentul îmbutelierii.
2)  Limita maximă pentru bor va fi stabilită de autoritatea naţională competentă, în cazul în 

care vor fi adoptate norme europene armonizate în acest sens, în conformitate cu acestea.
3) La concentra ţii mai mari de 1,5 mg/l se va specifica pe etichetă: „Conţine mai mult de 1,5 

mg/l: produs nerecomandat consumului regulat al sugarilor şi copiilor sub 7 ani”.

D. Indicatori microbiologici

 Nr. crt. Indicatori Volumul probei – ml – Limite admise

41. Escherichia coli şi alţi coliformi la 37°C şi 
44,5°C 250 absent1)

42. Streptococi fecali 250 absent1)
43. Bacterii anaerobe sulfi toreducătoare 50 absent1)

44. Pseudomonas aerupinosa 250 absent1)

45. Numărul total de bacterii la   
 37°C 1 202)-53)

 22°C 1 1002)-203)

 1) La sursă şi după îmbuteliere.
2) La  12 ore după îmbuteliere.
3) Valori  orientative la sursă.

E. Indicatori radioactivi

Calitatea  apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se evaluează prin măsurarea 
activităţii alfa globală şi beta globală. Valorile de referinţă sunt cele prevăzute în Legea 
nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.[1]

[1] În cazul în care valorile pentru activitatea alfa şi beta globală (după extragerea contribuţiei 
potasiului -40) sunt mai mari decât valorile de referinţă, se trece la identificarea radionuclizilor naturali 
(radiu -226 şi radiu -228) şi apoi a celor artificiali (cesiu -137 şi stronţiu -90), conform Hotărârii 
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 Indicatori[1] Exprimarea rezultatului Valori de referinţă
Doza efectivă totală anuală mSv/an 0,1
Activitate alfa globală Bq/litru 0,1
Activitate beta globală Bq/litru 1,0

  Anexa nr. 5

Tipuri de control al sursei

 Frecvenţa

 zilnic săptămânal lunar trimes-
trial

semes-
trial anual1) ocazional

Tip 
de 
ana-
liză

– 
Tempe-
ratura
– 
Conduc-
tivitate
– pH
– 

– CO2 
– HCO3

– oxigen di-
zolvat (pentru 
ape necarbo-
gazoase)
– 

– Nitraţi
– Nitriţi

– Amoniu
– Fier (pentru 
ape carboga-
zoase) 
Lit. D din 
anexa nr. 4 
la norme 
(nr. crt. 41 si 
45)

Lit. D 
din 
anexa 
nr. 4 la 
norme

Lit. A 
din 
anexa 
nr. 4 la 
norme

– 

Lit. B, C 
şi E din 
anexa 
nr. 4 la 
norme

– 

În cazul apariţiei unor 
fenomene de poluare 
accidentală. Frecvenţa 
şi tipul de analize vor fi  
stabilite în funcţie de 
situaţie şi se vor execu-
ta pe toată perioada de 
timp până când para-
metri în cauză vor rein-
tra în normele de conţi-
nut legale şi caracteris-
tice apei.

 1) Prelevarea se va face concomitent cu una dintre prelevările pentru controlul semestrial.

Anexa nr. 6

Caracteristicile performanţelor pentru analiza constituenţilor 
prevăzuţi la lit. C din anexa nr. 4[1] la norme

Constituenţi Acurateţea valorii 
parametrului (%)1)

Precizia valorii 
parametrului 

(%)2)

Limita de detecţie a 
valorii parametrului 

(%)3)
Menţiuni

Stibiu (Sb) 25 25 25  
Arsen (As) 10 10 10  
Bariu (Ba) 25 25 25  

Bor (B)    Vezi lit. C din anexa 
nr. 4 la norme

Cadmiu (Cd) 10 10 10  
Crom (Cr) 10 10 10  
Cupru (Cu) 10 10 10  
Cianuri (CN) 10 10 10 4)

Fluoruri (F) 10 10 10  

Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitara şi moni-
torizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei 
potabile. Prezenţa radionuclizilor artificiali nu este permisă în apa minerală naturală, apa de izvor 
sau apa de masă îmbuteliată.

[1] Metodele analitice pentru măsurarea constituenţilor prevăzuţi la lit. C din anexa nr. 4 la norme 
trebuie să aibă capacitatea de a măsura cel puţin concentraţiile egale cu valoarea parametrică, cu 
acurateţea, precizia şi limita de detecţie specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiză 
utilizate, rezultatul va fi exprimat utilizându-se cel puţin acelaşi număr de zecimale ca pentru limita 
maximă prevăzută la lit. C din anexa nr. 4 la norme.
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Plumb (Pb) 10 10 10  
Mangan (Mn) 10 10 10  
Mercur (Hg) 20 10 20  
Nichel (Ni) 10 10 10  
Nitraţi (NO3) 10 10 10  
Nitriţi (NO2) 10 10 10  
Seleniu (Se) 10 10 10  

  1) Acurateţea reprezintă eroarea sistematică, fiind diferenţa dintre valoarea medie a unui 
mare număr de măsurători repetate şi valoarea exactă.

2) Precizi a este eroarea întâmplătoare şi se exprimă în general ca de viaţie standard (în 
cadrul unui lot sau între loturi) pentru o prob ă în raport cu media.

Precizia acceptabilă es te egală cu de două ori deviaţia standard.
3) Limitele de detecţie sunt:
 – de trei ori deviaţia standard relativă în cadrul unui lot de probe naturale cu o concentraţie 

scăzută a parametrului; sau
– de cinci ori deviaţia relativă standard în limitele unei probe blanc.
4) Metoda ar trebui să permită determinarea ca ntităţii totale de cianură sub toate formele 

sale.

Anexa nr. 7

Limite maxime admise pentru reziduurile rezultate din tratarea 
cu aer îmbogăţit cu ozon a apelor minerale naturale şi a apelor de izvor[1]

 Reziduuri după tratare Limita maximă[1]  (μg/L)
Ozon dizolvat 50
Bromaţi 3
Bromoformi 1

 

[1] Respectarea limitelor maxime se monitorizează de Ministerul Sănătăţii la momentul îmbutelierii 
sau al altei forme de împachetare pentru punerea în consum a apelor minerale

Anexa nr. 7



46. Ordinul nr. 978/2006 
privind etichetarea apei minerale naturale îmbuteliate utilizate 

în alimentaţia sugarului, în conformitate cu art. 25 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de 

exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale

publicat în
M. Of. nr. 707 din 17 august 2006

În conformitate cu prevederile art. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 
pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii Publice, văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică 
nr. E.N. 2.872 din 10 august 2006,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. În alimentaţia sugarului se poate folosi apă minerală naturală îmbuteliată numai 
dacă aceasta întruneşte următoarele condiţii de calitate:

a) nu este carbogazificată (nu conţine bioxid de carbon);
b) are un conţinut mineral scăzut, fiind clasificată ca „oligominerală sau slab mineralizată”, 

cu un conţinut de săruri minerale calculat ca reziduu fix total nu mai mare de 500 mg/l;
c) este pură microbiologic.

Art. 2. Pe eticheta apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentaţia sugarului se 
scriu următoarele sintagme:

– tipul de apă minerală: „naturală”, „oligominerală sau slab mineralizată”, „necarbogazificată”;
– „nu se recomandă utilizarea apei carbogazificate în alimentaţia sugarului”;
– „nu se recomandă utilizarea apei minerale naturale carbogazificate la reconstituirea 

laptelui”.

Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.



47. Ordinul nr. 341/2007 
pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notifi care 
a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale 

sau decât apele de izvor, comercializate 
sub denumirea de apă de masă

publicat în
M. Of. nr. 149 din 1 martie 2007

Având în vedere prevederile:
– Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi 

comercializare a apelor minerale naturale,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii Publice, văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. 1.802 
din 20 februarie 2007,

ministrul să nătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele de igienă privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele 
minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, 
prevăzute în anexa nr. I.

Art. 2. Se aprobă Procedura de notifi care a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele 
minerale naturale sau decât apele de izvor, prevăzută în anexa nr. II.

Art. 3. Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. Sunt supuse procedurii de notifi care toate apele potabile îmbuteliate, altele decât 
apele minerale naturale sau decât apele de izvor, produse în ţară sau importate.

Art. 5. Producătorii, importatorii sau responsabilii cu punerea pe piaţă pentru prima dată 
a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, 
Autoritatea de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii 
Publice, institutele de sănătate publică şi autorităţile de sănătate publică şi inspecţiile sanitare 
de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin.

Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii 
nr. 273/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă privind apele potabile îmbuteliate, altele 
decât apele minerale naturale, cu modifi cările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I, nr. 259 din 24 martie 2004.

Art. 7. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare la 120 de zile de la data publicării.
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Anexa nr. 1

Norme de igienă privind apele potabile îmbuteliate, 
altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, 

comercializate sub denumirea de apă de masă

Capitolul 1. Domeniul de aplicare

Art. 1. Prezentele norme de igienă stabilesc condiţiile generale de colectare, tratare, 
condiţionare, păstrare, transport, etichetare şi punere spre vânzare a diverselor ape potabile 
îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor,  comercializate sub 
denumirea de apă de masă, în vederea consumului direct.

Art. 2. În sensul prezentului ordin, următorii termeni se defi nesc astfel:
1. apa potabilă îmbuteliată/condiţionată – apa care se îmbuteliază în recipiente de compoziţie, 

formă şi dimensiuni diverse, închise ermetic, fiind curată şi potrivită pentru consumul direct, 
fără tratament suplimentar; apa potabilă îmbuteliată este considerată un a liment;

2. apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de 
izvor – ape destinate consumului uman şi care pot conţine minerale în mod natural sau adăugate 
în mod intenţionat; pot conţine dioxid de carbon în mod natural sau adăugat în mod intenţionat; 
nu conţin niciun fel  de zaharuri, arome sau alţi produşi alimentari;

3. sisteme de apă potabilă – sisteme publice sau private care aprovizionează consumatorul 
cu apă la robinet, apa fiind destinată consumului direct;

4. construcţie – orice construcţie, instalaţie sau suprafeţe potrivite, în care apa este prelevată, 
tratată şi îmbuteliată;

5. aliment – în prezentele norme de igienă aces t termen înseamnă şi apa potabilă îmbuteliată;
6. manipularea alimentelor – orice operaţiune legată de colectarea, tratarea, îmbutelierea/

condiţionarea sticlelo r, depozitarea, transportul, distribuţia şi punerea în vânzare a apei potabile 
îmbuteliate;

7. ape subterane – ape cum ar fi arteziana, fâ ntâna sau alte ape care au ca origine un 
acvifer subteran; apele subterane pot fi protejate sau neprotejate,  apele subterane protejate 
nefiind în mod direct influenţate de apa de suprafaţă şi nici de mediul de la suprafaţă;

8. ape de suprafaţă – ape în contact cu atmosfera, cum ar fi râurile, lacurile, mările şi 
oceanele;

9. ingredient – orice substanţă, inclusiv aditivi alimentari, folosită pentru fabricarea sau prepararea 
alimentelor, adăugată în mod intenţionat unui produs finit, câteodată sub forma modificată;

10. apa nedestinată îmbutelierii – apa folosită în procesele de curăţare şi dezinfecţie a  
spaţiului de producţie şi a utilajelor.

Art. 3. (1) După origine, apele potabile îmbuteliate se clasifi că as tfel:
a) apa de fântână este apa care provine dintr-un acvifer în urma forării stratului/stratelor 

permeabile sau prin altă metodă;
b) apa arteziană este apa care provine dintr-un izvor sau dintr-un acvifer sub p resiune, 

deschis prin foraje (o apă subterană cu extindere locală/regională situată din punct de vedere 
litologic în roci permeabile sau semipermeabile), iar nivelul apei de izvor este deasupra nivelului 
superior al acviferul ui.

(2) Apele clasificate după origine, chiar dacă sursa este subterană sau de suprafaţă, definite 
în prezentele norme de igienă au ur mătoarele caracteristici:

a) ele provin din resurse din mediu specifice, fără a trece printr-un sistem de alimentare cu 
apă a unei regiuni;

b) în zonele de protecţie a sursei au fost luate toate măsurile de precauţie necesare pentru 
a evita orice poluare sau influenţă externă asupra calităţii chimice, microbiologice ori fizice a 
acestei surse de apă;

Art. 1-3
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c) condiţiile de captare garantează puritatea microbiologică originală şi stabilitatea elementelor 
esenţiale ale compoziţiei chimice or iginale;

d) din punct de vedere microbiologic sunt perfect şi în mod constant potrivite pentru consum 
uman, aşa cum pro vin ele din sursă, şi apoi sunt conservate în această stare în condiţii speciale 
de igienă, până când sunt ambalate potrivit prevederilor art. 5 şi 8;

e) nu vor face obiectul unor modificări sau tratamente ulterioare, decât a l celor prevăzute în art. 5.

Art. 4. După procedeele de tratare, apele preparate se clasifi că astfel:
1. apa potabilă este apa destinată consumului uman ş i care poate proveni din orice sistem 

de aprovizionare cu apă;
2. apa purificată este apa produsă prin distilare, deionizare, osmoză inversă sau alt procedeu 

adecvat care conduce la purificarea ei microbiologică;
3. apa deionizată este apa produsă printr-un proces de deionizar e şi care îndeplineşte 

condiţiile de calitate ale unei ape purificate microbiologic;
4. apa distilată este apa prod usă printr-un proces de distilare şi care îndeplineşte condiţiile 

de  calitate conform Farmacopeei române, ediţia a X-a 1993, cap. F2;
5. apa de osmoză inversă este apa produsă printr-un pro ces de osmoză inversă şi care 

îndeplineşte condiţiile de calitate ale unei ape purificate microbiologic;
6. apa spumoasă sau efervescentă este apa îmbuteliată  care după tratare şi după o 

eventuală înlocuire sau adăugare de dioxid de carbon conţine aceeaşi cantitate de dioxid de 
carbon ca sursă.

Capitolul 2. Cond iţii de calitate şi de tratare

Art. 5. Calitatea apei potabile îmbuteliate trebuie să corespundă cerinţelor de calitate 
prevăzute în tabelele 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei 
potabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. Modifi cările fi zico-chimice şi procedeele de tratare antimicrobiană ş i de dezinfecţie 
permise pentru apele clasifi cate după origine sunt următoarele:

1. înaintea îmbutelierii, apele clasificate după origine nu trebuie să fie modificate sau supuse 
unor procedee de tratare, altele decât cele prevăzute în prezentele norme de igienă, proced eele 
de tratare folosite şi modificările aduse trebuie să asigure că nu schimbă caracteristicile 
fizico-chimice de bază şi nici nu compromit securitatea chimică, radiologică şi microbiologică 
a acestor ape atunci când ele sunt îmbuteliate;

2. apele  clasificate după origine pot fi supuse următoarelor procedee de tratare selectivă 
pentru modificarea compoziţiei originale:

a) reducerea şi/sau eliminarea gaze lor dizolvate, rezultând posibile schimbări ale pH-ului;
b) adăugarea de dioxid de carbon, rezultând schimbarea pH-ului sau reîncorporarea 

dioxidului de carbon origi nal prezent în sursa de apă;
c) reducerea şi/sau eliminarea constituenţilor instabili, cum ar fi fierul, manganul, compuşii 

sulfuraoşi S^0 sau S^ – şi carbonaţii în exces în condiţii normale de temperatură şi presiune 
a echilibrului calciu-carbonat;

d) adăugarea de aer, oxigen sau ozon, cu condiţia ca produşii rezultaţi din tratarea cu ozon 
să aibă o concentraţie sub toleranţa stabilită în art. 5;

e) scăderea sau creşterea temp eraturii;
f) reducerea şi/sau separarea elementelor prezente iniţial în exces la concentraţii m axime 

sau elemente la niveluri maxime de radioactivitate, stabilite conform prevederilor art. 5;
3. tratamentele antimicrobiene pentru apele c lasificate după origine se pot folosi singular 

sau în combinaţie, astfel încât să conserve proprietăţile microbiologice originale, potrivite pentru 
consumul uman, puritatea originală şi siguranţa apelor clasificate după origine:
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a) trat are chimică: clorare, ozonizare, carbonatare etc.;
b) tratare fizică: tratare la temperatură înaltă, ionizare UV, filtrare etc.

Art. 7. Modifi cările fi zice şi chimi ce şi procedeele de tratare antimicrobiană  permise pentru 
apele preparate sunt următoarele:

a) apele preparate pot fi supuse oricăror procedee de tratare antimicrobiană şi/sau care 
modifică caracteristicile fizice şi chimice ale apei originale, cu condiţia ca din astfel de tratamente 
să rezulte „ape preparate” care se încadrează în prevederile art. 5 privind siguranţa chimică, 
radiologică şi microbiologică a apelor potabile îmbuteliate;

b) adăugarea de minerale înainte de îmbuteliere trebuie să respecte prevederi le prezentelor 
norme de igienă privind calitatea apei potab ile îmbuteliate şi ale reglementărilor legale în vigoare 
privind aditivii alimentari, prec um şi referitoare la alimentele cu destinaţie nutriţională specială.

Capitolul 3. Condiţii igienice

Art. 8. Apele îmbuteliat e trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. toate apele potabile îmbuteliate trebuie să fie colectate, transportate, depozitate şi, atunci 

când este necesar, tratate şi îmbuteliate conform reglementărilor în vigoare;
2. sursele de apă utilizate pentru a fi îmbuteliate ca apă potabilă trebuie să fie avizate 

sanitar conform prevederilor legale în vigoare;
3. unei s urse de apă, înainte de a fi utilizată ca apă potabilă îmbuteliată, trebuie să i se 

determine compoziţia chimică şi microbiologică a apei pe o perioadă destul de lungă, de cel 
puţin un an, pentru a se observa variaţiile sezoniere de calitate şi cantitate;

4. rezultatele studiilor hidrogeologice decid dacă bazinul hidrologic şi perimetrul [zona din 
juru l emergentelor naturale (izvoare) sau artificiale (puţuri, drenuri, foraj e)] sunt expuse unor 
surse de contaminare;

5. aceste zone critice trebuie protejate la maximum, conform prevederilor legale în vigoare:
a) în zona perimetrului de protecţie trebuie luat e toate măsurile de precauţie posibile pentru 

a fi evitată orice poluare sau influenţă externă asupra calităţii apei din sursa subterană sau a 
apei d e suprafaţă, inclusiv eliminarea tuturor deşeurilor lichide, solide sau gazoase care ar 
putea polua aceste ape;

b) în bazinul hidrologic trebuie supravegheată şi eliminarea poluanţilor, cum ar fi: 
microorganisme, îngrăşăminte, hidrocarburi, detergenţi, pesticide, compuşi fenolici, metale 
 toxice, substanţe radioactive şi alte substanţe organice şi anorganice solubile;

c) resursele de apă potabilă nu trebuie să se afle în imediata vecinătate a surselor de 
contaminare subterane posibile, cum ar fi: reziduuri, fose septice, ape industriale reziduale, tancuri 
chimice, pungi de gaz natural sau conduc te de gaz şi locuri de depozitare a deşeurilor solide;

6. sursele de apă subterană utilizate pentru îmbuteliere trebuie controlate şi testate în mod 
regulat pentru a determina caracterul constant al caracteristicilor microbiologice, chimice, fizice 
şi, atunci când este necesar, radiologice; frecvenţa testelor este determinată  de evaluarea 
hidrologică şi de schema de uniformitate istorică a sursei de apă în cauză;

7. dacă în urma testelor efectuate se determină o contaminare, procesul de îmbuteliere a 
apei trebuie întrerupt până în momentul în care calitatea apei revine la parametrii stabiliţi;

 8. modul de selecţionare a apelor de suprafaţă pentru îmbuteliere trebuie să fie în general 
foarte sever, chiar dacă apa va fi supusă unui tratament ulterior.

Art. 9. Igiena la extracţie sau la colectarea apei care urmează a fi  îmbuteliată se supune 
următoarelor condiţii:

1. la punctul de origin e, extracţia sau prelevarea apei destinate îmbutelierii trebuie astfel 
realizată încât să nu permită pătrunderea altei ape decât a celei prevăzute în dispozitivul de 
extracţie sau de recoltare;
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2. extragerea sau prelevarea apei destinate îmbutelierii trebuie să se facă într-un mod 
igienic pentru a împiedica orice contaminare;

3. de asemenea, este necesar ca în zonele unde se prele vează probele de apă pentru 
control să fie evitată orice fel de contaminare;

4. zonele învecinate celei de extracţie sau de prelevare trebuie să fie protejate, limitându-se 
acolo numai accesul pers oanelor autorizate;

5. capetele superioare ale puţurilor şi izvoarelor care străbat suprafaţa terestră până ajung 
la punctul de recoltare trebuie protejate cu structuri adecvate,  pentru a interzice accesul 
persoanelor neautorizate sau răuvoitorilor şi a împiedica contactul cu alte surse de co ntaminare, 
cum ar fi: deşeuri, drenuri, nămoluri şi ape de infiltraţie;

6. metodele şi procedeele de întreţinere a instalaţiilor de extracţie trebuie să fie igienice, 
să nu prezinte niciun risc potenţial pentru sănătatea umană şi ni ci să constituie o sursă de 
contaminare a apei;

7. puţurile trebuie să fie dezinfectate în urma lucrărilor de construcţie, de realizare a uno r 
noi puţuri învecinate sau după repararea ori înlocuirea pompelor;

8. puţurile trebuie să fie dezinfectate după oricare activitate de întreţ inere şi supraveghere, după 
prelevările de probe pentru determinarea organismelor indicatoare şi/sau a organismelor patogene; 
atunci când prin an alizele efectuate se observă o înmulţire anormală a coloniilor de bacterii în apă 
sau de fiecare dată când are loc o proliferare biologică care dăunează bunei funcţionări;

9. dispozitivele de prelevare a apei trebuie să fie dezinfectate în timp util, înainte de folosire;
10. dispozitivele de extracţie, cum ar fi cele utilizate pentru puţurile de foraj, trebui e să fie 

construite şi întreţinute astfel încât să se evite contaminarea apei şi să se reducă la minimum 
riscurile pentru sănătatea umană;

11. depozitarea şi transportul apei destinate îmbutelierii;
12. depozitarea sau transpor tul apei destinate îmbutelierii de la punctul de origine la 

instalaţiile de tratare trebuie să se realizeze igienic pentru a preveni orice contaminare;
13. asigurarea unei  aprovizionări cu apă, de fiecare dată când aceasta este posibilă, prin 

conducte legate direct la punctul de origine, constituie una dintre metodele prin care se pot 
evita riscurile de contaminare privitoare la transportul în vrac;

14. dispozitivele de transport şi recipientele conţinând produse în vrac, ca de exemplu 
conducte şi camioane-cisternă, trebuie concepute astfel încât:

a) să nu contamineze apa destinată îmbut elierii;
b) să poată fi curăţate şi dezinfectate în mod corect;
c) să asigure o bună protecţie împotriva  contaminării, inclusiv cu praf sau gaze;
d) să permită controlul riguros al tuturor situaţiilor care pot surveni;
15. dispozitivele şi recipientele utilizate la transportul în vrac al apei destinate îmbutelierii 

trebuie ţinute în stare bună, în c urăţenie şi întreţinere permanentă;
16. recipientele pentru de pozitare în vrac şi dispozitivele de transport, în special cele pentru 

transportul în vrac, trebuie utilizate doar pentru transportul apei destinate îmbutelierii; în situaţia 
în care a cest lucru nu este posibil, dispozitivele şi recipientele pentru depozitare în vrac trebuie 
rezervate exclusiv transportului de alimente şi trebuie curăţate şi dezinfectate astfel încât să 
se evite contaminarea.

Art. 10. Construcţiile se supun următoarelor condiţii:
1. în amenajarea zonei de captare, a platformei de încărcare şi a procedeelor de încapsulare 

a recipientelor se vor aplica măsurile preventive specifi ce pentru evitarea oricărei contaminări 
a recipientelo r sau a conţinutului acestora;

2. instalaţiile de tratare a ape i destinate îmbutelierii, de îmbuteliere şi încapsulare trebuie 
să respecte normele de ig ienă în vigoare;

3. apa nedestinată îmbutelierii trebuie transportată prin con ducte separate de cele conţinând 
apa destinată îmbutelierii şi identificate, de preferinţă, prin culori diferite; nu trebuie să existe 
conexiuni între circuitul apei destinate îmbut elierii şi apa nedestinată îmbutelierii;
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4. apa destinată folosirii la curăţare şi dezinfectare trebuie să fie potabilă, conform prevederilor 
Legii nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă intră în contact direct sau 
indirect cu apa destinată îmbutelierii; în situaţia în care nu există contact direct sau indirect cu 
apa destinată îmbutelierii, ea poate să nu fie potabilă.

Art. 11. În scopul controlului operaţiunilor de expl oatare trebuie respectate următoarele 
condiţii:

1 . să se ia măsuri, în toate etapele de producţie, pentru a se asigura că siguranţa alimentară 
şi salubritatea nu sunt compromise de pericole sau de alţi contaminanţi, în timpul operaţiunilor, 
apa constituind un excelent vehicul pentru transport ul substanţelor în formă solubilă, dispersată 
sau emulsionată;

2. evaluarea pericolelor, ţinându-se cont de microorganismele patogene şi de substanţ ele 
toxice, trebuie efectuată în contextul global de aplicare a principiilor din sistemul HACCP de producţie 
a alimentelor; această evaluare trebuie să formeze baza pentru stabilirea celei mai potrivite combinaţii 
de măsuri de reducere, eliminare sau chiar, după caz, de împiedicare a contaminării microb iologice, 
chimice ori radiologice pentru o producţie cât mai sigură a apei îmbuteliate;

 3. nu trebuie acceptată nicio apă pentru îmbuteliere dacă aceasta conţine agenţi patogeni, 
reziduuri de pesticide în cantităţi excesive sau alte substanţe toxice;

4. tratarea,  inclusiv prin bariere multiple, ca o combinaţie de procedee de filtrare, dezinfecţie 
chimică sau fizică, a acestei ape în cursul producţiei sale trebuie să dea ca produs finit apa 
potabilă îmbuteliată, care trebuie să fie curată, sanogenă şi de o calitate potrivită pentru 
consumul uman; în general, cu cât calitatea apei destinate îmbutelierii este mai bună, cu atât 
tratarea pe care o necesită este mai simplă şi produsul finit este mai bun;

5. apa îmbuteliată, produsă cu ajutorul unei  tehnici adecvate de tratament cu bariere multiple, 
va fi mai puţin susceptibilă de a conţine microorganisme, neprezentând risc pentru sănătatea 
publică;

6. după nevoi, tratarea apei ce urmează a fi îmbuteliată  în vederea reducerii, eliminării sau 
împiedicării creşterii numărului de microorganisme constă în: procedee chimice, precum 
clorarea, ozonizarea, carbonatarea, folosirea procedeelor sau agenţilor fizici, cum ar fi: tratare 
termică la temperatură înaltă, ionizare UV, filtrare;

7. dacă este necesar, procedeele de tratare folosite pentru eliminarea sau redu cerea 
substanţelor chimice pot conţine filtrarea chimică şi mecanică ca cea obţinută cu ajutorul filtrelor 
de suprafaţă, cum ar fi filtre cu membrană canelată sau filtre de profunzime precum cele 
nisipoase, granuloase sau cu fibre comprimate, ca de exemplu cartuşele filtrante, filtrarea prin 
carbon activ, demineralizarea prin deionizare, dedurizarea sau îndulcirea apei, osmoza inversă, 
nanofiltrarea, precum şi carbonatarea; 

8. toate procedeele de tratare a apei destinate îmbutelierii trebuie ef ectuate în condiţii 
controlate pentru a se evita orice contaminare şi formarea unor subproduşi toxici, cum ar fi 
bromaţii, şi prezenţa reziduurilor de tratare chimică în cantităţi care pot constitui pericol pentru 
sănătate.

Art. 12. Procedeul îmbutelierii se supune următoarelor condiţii:
1. recipientele de unică folosinţă se pot utiliza şi fără a  fi spălate şi dezinfectate înainte de 

utilizare;
2. recipie ntele noi trebuie controlate şi, după caz, curăţate şi dezinfectate;
3. recipientele reutilizabile şi, în caz de nevoie,  alte recipiente trebuie spălate şi dezinfectate 

într-un dispozitiv potrivit şi aşezat e astfel încât să se reducă la maximum posibilităţile de 
contaminare a recipientelor înainte de umplerea lor cu apă şi încapsulare; recipientele reutilizabile 
nu trebuie să fi fost folosite în alte scopuri care ar putea provoca contaminarea produselor şi 
trebuie controlate în mod separat dacă respectă normele;

4. operaţiunile de îmbuteliere: umplerea şi încapsularea recipientelor trebuie efectuate 
astfel încât să nu permită contaminarea apei sau a recipientelor; trebuie fol osit un dispozitiv 
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protejat de îmbuteliere şi un sistem de încapsulare separat de celelalte operaţiuni desfăşurate 
în incintă, pentru a se evita orice contaminare;

5. praful, celelalte impurităţi, microorganismele şi condensarea excesivă trebuie supravegheate, 
controlate şi eliminate;

6. sistemele de închidere şi de încapsulare sunt în general fu rnizate gata de folosire, nu 
necesită distrugere fizică şi nu sunt reutilizabile.

Art. 13. În domeniul igienei personalului se v or respecta prevederile legale în vigoare.

Capitolul 4. Condiţii de etichetare

Art. 14. Etichetarea se supune următoarelor condiţii:
1. să se respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, 

cu modificările şi completările ulterioare;
2. numele produs ului trebuie să fie potrivit pentru acesta şi s ă depindă de clasificarea 

menţionată la art. 3 şi 4;
3. numai apele clasificate după origine, conform prezentelor norme de igienă, pot prelua 

numele  sursei de origine sau denumirea acesteia;
4. orice denumire dată, în cazul apelor care corespund criteriilor de ape clasificat e după 

origine şi care se supun criteriilor stabilite de fiecare ţară, au numele limitat la câteva cuvinte 
sau la un singur cuvânt; în cazul  amestecurilor sau mixturilor de apă din surse diferite din 
mediu, fiecare sursă trebuie specificată;

5. numele folosite sau alese de ţări, în acord cu prezentele norme de igienă, şi care reprezintă 
ape tratate nu pot avea nume ca apele clasificate după origine şi viceversa; în situaţia în care 
trebuie aplicate criterii suplimentare stabili te de fiecare ţară, definirea numelor alese nu poate 
să contravină prevederilor prezentelor norme de igienă;

6. orice denumiri potrivite care să desemneze apele preparate descrise la art. 4 şi care să 
se conformeze criteriilor suplimentare stabilite de fiecare ţară trebuie să se reducă doar la 
anumite nume sau doar la unul singur;

7. eticheta trebuie să conţină următ oarele menţiuni:
a) în cazul apelor de profunzime clasificate după origine, să apară înscris, înaintea denumirii 

apei respective, cuvântul „carbogazoasă”, dacă după ambalare dioxidul de carbon în mod 
spontan şi vizibil este prezent în condiţii normale de temperatură şi presiune, iar dioxidul de 
 carbon provine din sursa de origine sau prin adăugare de dioxid de carbon alimentar;

b) se poate scrie „necarbogazoasă” dacă după ambalare nu există în mod spontan şi vizibil 
dioxid de carbon în condiţii normale de temperatură şi presiune când ambalajul se deschide;

c) apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, 
vor fi etichetate sub denumi rea de „apă de masă”;

8. se poate declara pe eticheta principală reziduul fix al apei îmbuteliate; în ceea ce priveşte 
apele clasificate după origine, compoziţia chimică ce conferă caracteristicile p rodusului poate 
fi şi ea declarată pe etichetă;

9. atunci când este cerută de autorităţile care deţin jurisdicţia, amplasarea geografică a 
sursei de med iu specifice şi/sau a sursei de apă clasificate după origine trebuie să fie declarată 
conform legislaţiei în vigoare;

10. când apa preparată provine dintr-o sursă privată şi este îmbuteliată, dar nu a fost supusă 
vreunui procedeu de tratare  care să-i fi modificat compoziţia originală sau în care a fost adăugat 
dioxid de carbon ori fluor, trebuie să apară pe etichetă sintagma „dintr-o sursă privată” lângă 
numele produsului de pe eticheta principală;

11. când se cere de către auto rităţi ca o apă îmbuteliată să fie tratată înainte de îmbuteliere, 
modificarea rezultată în urma tratamentului trebuie să fie declarată pe etichetă.
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Art. 15. Eticheta nu va conţine:
1. afirmaţii privind efectele medicale, cum ar fi cele preventive, paleative, curative sau alte 

efecte, decât dacă respectă proprietăţile acestui produs, menţionate în prezentele norme d e 
igienă;

2. precizări în legătură cu efectele benefice pentru sănătatea consumatorilor, până când 
acestea nu sunt demonstrate ştiinţific;

3. numele localităţii sau un loc anume specificat, care nu trebuie să fa că parte din numele 
defin itoriu al produsului decât dacă se referă la o apă clasificată după origine, captată de la 
locul al cărui nume este menţionat pe etichetă;

4. folosirea oricăror precizări sau a oricăror pictoriale care pot c rea confuzii ori pot induce 
în eroare consumatorii în legătură cu natura, originea, compoziţia sau proprietăţile apelor 
potabile îmbuteliate e ste interzisă la punerea acestora în vânzare.

Capitolul 5. Condiţii de notifi care

Art. 16. (1) Este interzisă comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei de 
masă provenite din aceeaşi sursă.

(2) Producătorul de apă potabilă îmbuteliată comerci alizată sub denumirea de apă de masă 
va solicita în scris înregistrarea produsului în Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele decât 
apele minerale naturale sau decât apele de izvor, prezentând următoarele:

a) datele de identificare a producătorului: numele, adresa, telefonul etc.;
b) denumirea şi compoziţia produ sului, conform buletinelor de analiza fizico-chimice;
c) copia etichetei produsului.

Anexa nr. 2

Procedura de notifi care a apelor potabile îmbuteliate, 
altele decât apele minerale naturale 

sau decât apele de izvor

Art. 1. Apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de 
izvor, aflate pe piaţă sunt notificate la Ministerul Sănătăţii Publice, prin institutele de sănă tate 
publică din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara.

Art. 2. (1) Minis terul Sănătăţii Publice asigură accesul publicului la formularul electronic de 
notifi car e şi la Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau 
decât apele de izvor, prin afi şarea acestora pe site-ul ofi cial al Ministerului Sănătăţii Publice.

(2) Ministerul Sănătăţii Publice organizează Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele 
decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, şi administrează baza de date aferentă, 
aflată pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 3. În vederea notifi cării, producătorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe 
piaţă pentru prima dată depune la institutele de sănătate publică prevăzute la art. 1 formularul 
de notifi care prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură de notifi care, completat, împreună 
cu modelul de etichetă utilizat pentru produsul în cauză.

Art. 4. Personalul din instituţiile prevăzute la art. 2, responsabil cu activitatea de notifi care 
a apelor potabile îmbuteliate, este desemnat prin decizie de către conducătorul instituţiei şi are 
următoarele atribuţii:

a) evaluează conformitatea documentaţiei depuse cu prevederile legale privind notificarea 
şi transmite solicitantului, în termen de 72 de ore lucrătoare, formularul de confirmare a notificării, 
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură de notificare;
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b) asigură notificarea directă în baza de date aflată pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 5. (1) Personalul din cadrul inspecţiei sanitare de stat efectuează controlul conformităţii 
apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) În vederea exercitării controlului pe piaţă al apelor potabile îmbuteliate producătorul, 
importatorul sau responsabilul cu punerea pe piaţă pentru prima dată a produsului deţine la 
adresa indicată pe etichetă dosarul de produs conţinând documentele care atestă conformitatea 
produsului, asigurând accesul personalului menţionat la alin. (1) la acest dosar.

(3) În cazul constatării unor neconcordanţe cu reglementările legale în vigoare, Inspecţia 
Sanitară de Stat informează Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii 
Publice în vederea anulării notificării din Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele 
minerale naturale sau decât apele de izvor.

Art. 6. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură de notifi care.

Anexa nr. 1 la procedura de notifi care

FORMULAR DE NOTIFICARE
în Registrul apelor potabile îmbuteliate, 

altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor

1. Datele persoanei fizice/juridice care solicită notificarea (numele, adresa, telefon, fax, 
nr. de înregistrare în registrul comerţului):

Producător/Importator[1]

............................................................................................

............................................................................................
2. Denumirea comercială a produsului
............................................................................................
............................................................................................
3. Tipul de apă îmbuteliată
............................................................................................
............................................................................................
4. Denumirea sursei
............................................................................................
........................................................ ....................................
5. Documente necesare:
Autorizaţie sanitară pentru producerea de apă îmbuteliată (conform Hotărârii Guvernului 

nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare 
a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei 
potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004) nr. ........... ....., 
eliberată de .................... la data ...........................

6. Informaţii privind compoziţia produsului:
6.1. Apa se conformează cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare.
□  DA / □ NU ........................................................................
6.2. Dacă apa are şi alte caracteristici [conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 458/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare], precizaţi care sunt acestea:

[1] Importatorul sau persoana responsabilă cu punerea pe piaţă pentru prima dată a produsului 
va prezenta dovada înregistrării sau a oricărei alte proceduri similare din ţara de origine pentru 
completarea pct. 5.
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..............................................

..............................................
conform buletinului anexat ....................................
7. Etichetare
a) copia în format electronic/pe hârtie într-o formă lizibilă;
b) completaţi următoarele rubrici printr-un x, conform art. 14 din anexa nr. I la Ordinul 

ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007:

 Apă carbogazoasă îmbogăţită cu dioxid de carbon alimentar  
Apă carbogazoasă îmbogăţită cu de origine dioxid de carbon de la sursa  
Apă necarbogazoasă  
Apă provenind dintr-o sursă:
– publică
– privată

 

Apă naturală:
– netratată
– tratată

 

Apă preparată (art. 4 din anexa nr. I)  
Cu adaos de minerale [art. 7 lit. b) din anexa nr. I]  

8. Monitorizarea, conform Legii nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
Hotărârii Guvernului nr. 974/2004:

□  DA  / □ NU ..........................................................................................................
9. Există plan de control în puncte critice după model HACCP
□  DA / □  NU ..........................................................................................................
10. Declaraţia notificatorului:
Declar pe pr opria răspundere că datele şi informaţiile de mai sus sunt corecte; produsul 

fabricat respectă prevederile reglementărilor în vigoare.
 Numele şi prenumele ......................

Data ...............................

...................................................

(semnătura directorului general)

  Anexa nr. 2 la procedura de notifi care

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
.................................................

FORMULAR DE CONFIRMARE A NOTIFICĂRII
în Registrul apelor potabile îmbuteliate, 

altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor

Notificare nr. ..................... din ..........................
1. Datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a solicitat notificarea (numele, 

adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare în registrul comerţului): ................................................
....................................

2. Denumirea com ercială a produsului: .................................................
3. Notificarea primită pe data de: .......................................

 Director general,

.................

Anexa nr. 2



48. H.G. nr. 568/2002 
privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, 

hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară

republicată în
M. Of. nr. 150 din 10 martie 2009

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta hotărâre reglementează condiţiile referitoare la iodarea universală a sării 
destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, în scopul 
prevenirii tulburărilor prin carenţa de iod.

Art. 2. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifi că după cum 
urmează:

a) tulburările prin deficit de iod sunt stările patologice, manifeste sau fruste, apărute ca 
rezultat al disfuncţiilor tiroidei cauzate printr-un aport insuficient de iod în organism;

b) prevenirea tulburărilor prin deficit de iod este ansamblul de măsuri care au ca scop 
acoperirea nevoilor de iod ale organismului, consumul de sare iodată universal fiind mijlocul 
cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop;

c) iodarea universală a sării reprezintă procesul de introducere a iodului în sare, pentru 
orice tip de consum: uman, animal, industrie alimentară;

d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin în a cărui compoziţie 
predomină clorura de sodiu (NaCl), obţinut prin extragere din depozitele naturale subterane 
sau din apa de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinată consumului alimentar;

e) sarea iodată este sarea destinată consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în 
industria alimentară, la care s-a adăugat iod, sub formă de iodat sau iodură de potasiu.

Capitolul II. Condiţii de calitate şi de securitate

Art. 3. (1) În România, în alimentaţia oamenilor se utilizează numai sare iodată.
(2) În hrana animalelor şi în industria alimentară utilizarea sării iodate este opţională, cu 

excepţia fabricării pâinii şi a produselor de panificaţie.

Art. 4. (1) Condiţiile de calitate şi de securitate pentru sarea utilizată ca suport în vederea 
obţinerii sării iodate trebuie să fi e conforme cu SR 13 360/1996. Conţinutul de NaCl din sarea 
utilizată pentru iodare nu trebuie să fi e mai mic de 97%.

(2) Sarea iodată trebuie să conţină 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiu/
kg de sare sau 39,2 iodură de potasiu/kg de sare. Se admite ca limită minimă un conţinut de 
25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodură de 
potasiu/kg de sare, iar ca limită maximă un conţinut de 40 mg iod/kg sare, respectiv 67,2 mg 
iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodură de potasiu/kg de sare.

Art. 5. Metoda de iodare a sării, calitatea şi securitatea, concentraţia de iod, metodele de 
control aplicate în procesul de iodare şi păstrarea până în momentul consumului/utilizării a 
concentraţiei de iod stabilite prin prezenta hotărâre trebuie să întrunească toate condiţiile 
prevăzute de reglementările în vigoare.
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Art. 6. (1) Procesele de producţie – purifi care, recristalizare, iodare – de ambalare şi 
etichetare, precum şi activităţile de transport, depozitare, comercializare a sării trebuie să se 
desfăşoare cu respectarea strictă a normelor de igienă în vigoare privind siguranţa alimentelor, 
evitându-se orice risc de contaminare.

(2) Normele privind siguranţa alimentelor se aplică şi pentru sarea iodată importată.

Art. 7. Pentru sarea iodată se folosesc ambalaje care menţin calitatea sării şi concentraţia 
de iod stabilite, până la data de durabilitate minimală stabilită de producător.

Art. 8. Autorităţile/instituţiile cu atribuţii de control în domeniul siguranţei alimentelor au 
obligaţia să identifi ce/determine prezenţa iodului/concentraţia de iod din sarea iodată.

Art. 9. Etichetarea sării iodate se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Denumirea 
sub care se vinde produsul este „Sare iodată”.

Art. 10. (1) Pe teritoriul României este interzisă comercializarea cu amănuntul a sării 
neiodate, atât pentru uzul personal, cât şi pentru utilizarea în alimentaţia publică şi colectivă.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisă comercializarea sării neiodate 
numai prin reţeaua de magazine PLAFAR, magazine naturiste şi farmacii, în segmentul 
produselor care nu necesită reţete pentru achiziţionare, ambalată în cantităţi ce nu depăşesc 
0,5 kg.

Capitolul III. Inspecţia şi controlul sării iodate

Art. 11. Inspecţia şi controlul aplicării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează de către 
reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, conform competenţelor.

Capitolul IV. Sancţiuni

Art. 12. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) comercializarea sării iodate pentru consumul uman sau pentru fabricarea pâinii şi a 

produselor de panificaţie, cu un conţinut de iod în afara limitelor stabilite de art. 4 alin. (2);
b) comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10  

alin. (2);
c) nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare şi comercializare a sării iodate, stabilite 

de producător în conformitate cu prevederile legale;
d) utilizarea sării neiodate  la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la 

consumul în alimentaţia publică şi colectiv ă.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 

lei la 4.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b) ş i d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 
lei la 10.000 lei.

(3) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune 
următoa rele sancţiuni complementare:

a) confiscarea sării neiodate folosite la comercializarea cu amănuntul, cu excepţia situaţiei 
prevăzute la art. 10 alin. (2), sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, 
precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă;

b) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau  utilizate la fabricarea 
pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, 
ce prezintă data durabilităţii minimale depăşită;
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c) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricare a 
pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, 
ce prezintă conţinutul de iod în afara limitelor stabilite la art. 4 alin. (2);

d) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate l a fabricarea 
pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, 
ce nu prezintă elementele de identificare şi caracterizare în conformitate cu prevederile în 
vigoare referitoare la etichetarea alimentelor.

Art. 13. Săvârşirea faptelor prevăzute  la art. 12 se sancţionează, pe lângă amendă, şi cu 
suspendarea activităţii operatorului economic, potrivit reglementărilor specifi ce ale autorităţilor 
prevăzute la art. 11.

Art. 14. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul 
împuternicit al autorităţilor competente prevăzute la art. 11, conform prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Art. 15. (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt apl icabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modifi cările şi completările ulterioare.

(2) Contravenienţii pot achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor 
prevăzute la art. 12,  agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în 
procesul-verbal.

Capitolul V. Dispoziţii fi nale

Art. 16. Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rural e, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
au obligaţia de a elabora planurile de măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 17. Prevederile prezentei hotărâri se aplică, pentru sarea destinată consumului uman, 
începând cu data de 31 decembrie 2002, iar pentru sarea utilizată în industria alimentară şi 
pentru sarea utilizată pentru hrana animalelor, începând cu data de 31 decembrie 2003, cu 
excepţia prevederilor art. 16 care se aplică de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I.

Art. 18. Pe data de 31 decembrie 2002 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1995 
privind reglementarea consumului de sare iodată, publicată în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995, şi lit. c) a pct. 16 din anexa nr. 1 a) la Hotărârea 
Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

Notă: Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 473/2004 pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate 
consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, şi ale art. II din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea 
universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria 
alimentară, care nu fac parte din prezenta formă republicată:

– art. II din Hotărârea Guvernului nr. 473/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004:
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„Art. II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.”

– art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.904/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006:

„Art. II. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1 şi 3, care intră în vigoare la 
data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Cantităţile de sare iodată aflate în stoc sau contractate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri se pot comercializa cu parametrii iniţiali şi cu elementele de identificare şi 
caracterizare marcate iniţial, dar nu mai târziu de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
hotărâri.”



49. Ordinul nr. 232/313/130/2003 
pentru aprobarea normelor cu privire la defi nirea, 

descrierea şi prezentarea oţetului 
şi a acidului acetic de calitate alimentară

publicat în
M. Of. nr. 573 din 11 august 2003

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 530/987/204/2004 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la defi nirea, descrierea 
şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară (M. Of. nr. 787 din 26 august 2004).

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 
privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii 
Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 125.156/18 din 18 martie 2003, întocmit de Direcţia 
generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi Norma 
cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea acidului acetic de calitate alimentară, prevăzute 
în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11.[1] (1) Prevederile art. 2 din anexa nr. 1 nu se aplică oţetului fabricat şi/sau comercializat 
în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care este fabricat în 
mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia 
ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent 
cu cel prevăzut în prezentul ordin.

(2) Prevederile art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 nu se aplică acidului acetic de calitate alimentară 
fabricat şi/sau comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia 
ori care este fabricat în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic 
European, cu cond iţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un 
nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin.

Art. 2. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură 
şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publ ică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin oficiile judeţene pentru protecţia 
consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

[1] Art. 11 a fost introdus prin art. unic pct. 1 din Ordinul nr. 530/2004.
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Art. 3. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi va intra în 
vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

Anexa nr. 1 

Normă cu privire la defi nirea, descrierea şi prezentarea oţetului

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta normă stabileşte condiţiile privind definirea, descrierea şi prezentarea 
oţetului destinat comercializării pentru consum uman.

Art. 2. Fabricarea şi comercializarea produsului menţionat la art. 1 se fac cu respectarea 
prevederilor prezentei norme.

Capitolul II. Defi niţii şi descriere

Art. 3. În sensul prezentei norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
a) oţetul este produsul obţinut exclusiv prin procedeul biologic al dublei fermentări, alcoolică 

şi acetică, a lichidelor sau a altor substanţe de origine agricolă;
b) oţetul din vin este produsul obţinut prin fermentarea acetică a vinului sau a amestecului 

fermentabil, în care vinul intervine în proporţie de minimum 70% în volume;
c) oţetul din fructe şi oţetul din fructe de pădure (fructe mici) sunt sortimente de oţet obţinute 

din fructe, respectiv fructe de pădure (fructe mici), prin procedeul biologic al fermentaţiei alcoolice 
şi acetice;

d) oţetul din vin de fructe şi oţetul din vin de fructe de pădure (fructe mici) sunt oţeturile 
obţinute din vin de fructe, respectiv din vin de fructe de pădure (fructe mici), prin procedeul 
biologic al fermentaţiei acetice;

e) oţetul din cidru este oţetul obţinut din cidru  prin procedeul biologic al fermentaţiei acetice;
f) oţetul din alcool este oţetul obţinut din alcool etilic rafinat, de fermentaţie, prin procedeul 

biologic al fermentaţiei a cetice;
g) oţetul din cereale este oţetul obţinut fără distilare intermediară, prin procedeul definit la 

lit. a), din cereale al căror amidon a fost zaharificat prin alt procede u decât cel cu diastazele 
din malţ;

h) oţetul din malţ este oţetul obţinut fără distilare intermediară, din malţ, cu sau fără adăugare 
de cereale al căror amidon a fost zaharificat numai de către diastazele din malţ, conform  lit. a);

i) oţetul din malţ distilat este oţetul obţinut prin distilarea sub presiune redusă a oţetului din 
malţ, conform lit. h). Acest oţet nu conţine decât constituenţii volatili ai oţetului din care este 
obţinut;

j) oţetul condi mentat şi oţetul aromatizat sunt sortimentele de oţet obţinute conform lit. b)-i), 
cărora li s-au adăug at plante pentru condimentare, arome şi alte ingrediente conform art. 4 
alin. (2);

k) alte tipuri de oţet, de exemplu: oţet obţinut din ze r, oţet obţinut din bere, oţet obţinut din 
miere.

Art. 4. (1) Oţetul poate fi  fabricat din una dintre următoarele materii prime (ingrediente):
a) vin, conform reglementărilor în vigoare;
b) fructe sau fructe de pădu re (fructe mici), vin din fructe, vin din fructe de pădure (fructe 

mici), cidru;
c) alcool etilic rafinat, conform SR nr. 14-1998 sau conform Normelor cu privire la definirea, 

descrierea şi prezentarea băuturilor s pirtoase, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, 
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alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003;

d) cereale, malţ, zer şi alte produse de origine agricolă care conţin amidon, zaharuri sau 
amidon şi zaharuri.

(2) Alte ingrediente care pot fi utilizate la fabricarea oţetului:
a) zahă r, conform reglementărilor în vigoare;
b) sare, c onform reglementărilor în vigoare;
c) miere, co nform regle mentărilor în vigoare;
d) sucuri de f ru cte, conform reglementărilor  în vigoare;
e) aditivi alime ntari, conform reglementărilor în vigoare;
f) arome: aromatiz anţi naturali şi substanţe aromatizante naturale admise de reglementările 

în vigoare;
g) auxiliari tehnologici:
– substanţe organice: preparate din malţ, hidrolizat de amidon, glucoză;
– substanţe anorganice: fosfaţi şi săruri de amoniu;
– agenţi pentru limpezire, purificare şi filtrare: cei prevăzuţi în reglementările în vigoare 

pentru vin.
(3) Substanţe interzise a fi folosite la fabricarea oţetului:
a) arome artificiale şi arome identic naturale, aşa cum sunt definite în reglementările în 

vigoare;
b) arome sau uleiuri eterice artificiale ori naturale de struguri;
c) reziduuri de  distilare, reziduuri de fermentare  şi  produsele derivate;
d) extracte din marcu ri de toate felurile;
e) acizi  de toate tipurile, cu excepţia celor natur ali conţinuţi în materiile prime utilizate sau 

în substanţele a căror adăugare este autorizată.

Art. 5. Utilizarea coloranţilor, aromatizanţilor sau a altor aditivi autorizaţi la prepararea 
oţetului se face cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 6. Pentru diluarea sau dizolvarea coloranţilor, aromatizanţilor sau a altor aditivi autorizaţi 
folosiţi la prepararea oţetului se foloseşte alcool etilic rafi nat.

Art. 7. Oţetul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) aciditatea totală a oţetului din vin trebuie să fie de minimum 60 g/1.000 ml,  exprimată în 

acid acetic pur;
b) aciditatea totală a celorlalte sortimente de oţet trebuie să fie de minimum 50 g/1.00 0 ml, 

exprimată în acid acetic pur;
c) conţinutul în alcool rezidual trebuie să aibă următoarele valori:
– maximum 1,5% v/v pentru oţetul din vin; v/v – fracţie volumică;
– maximum 3% v/v pentru oţetul de specialităţi obţinut din oţeturile din vin;
– maximum 0,5% v/v pentru alte tipuri de oţet;
d) caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice ale oţeturilor trebuie să corespundă 

specificaţiilor tehnice ale pro ducătorilor, de respectarea cărora aceştia rămân răspunzători;
e) nivelul de admisibilitate pentru contaminanţi trebuie să fie în conformitate cu reglementările 

în vigoare.

Capitolul III. Marcare,  etichetare

Art. 8. (1) Etichetarea, prezentarea şi publicitatea sortimentelor de oţet se fac cu respectarea 
reglementărilor în vigoare.

(2) Elemente suplimenta re de etichetare:
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a) denumirea „Oţet” nu poate fi utilizată decât pentru produsele obţinute din materii prime 
de origine agricolă conform prevederilor art. 3;

b)  denumirea „Oţet” nu poate fi utilizată pentru amestecuri de oţet şi acid acetic de calitate 
alimentară;

c) oţetul obţinut dintr-o singură materie primă  se denumeşte „oţet de X”, unde „X” reprezintă 
numele materiei prime utilizate;

d) oţetul obţinut din mai multe mate rii prime se denumeşte „Oţet de X şi Y”, unde „X” şi „Y” 
reprezintă lista completă a materiilor prime utilizate, în ordinea descrescătoare a c antităţii lor, 
determinate în momentul introducerii în fabricaţie;

e) în cazul în care la obţinerea oţetului se utilizează unul sau mai multe dintre ingredientele 
menţionate la art. 4 alin. (2), acestea vor fi incluse în denumirea sub care se vinde produsul;

f) sortimen tele de oţet cu una sau mai multe arome naturale menţionate la art. 4 alin. (2) 
lit. f) vor avea în denumire menţiunea „aromatizate cu ...”, care se va completa cu numele 
acestor arome;

g) denumirea „ Oţet” poate fi utilizată împreună cu o indicaţie de origine (cherry, vinegar, 
aceto di vino Chianti), dacă materia primă utilizată provine din regiunea menţionată sau dacă 
produsul însuşi a fost fabricat  în regiunea menţionată ori a fost obţinut conform unui procedeu 
particular;

h) concentraţia acetică a oţetului, corespunzătoare acidităţii sale totale exprimate în grame 
la 1.000 ml, trebuie trecută pe etichetă cu menţiunea „...grame/litru (g/l)”.

(3) Oţetul nu trebuie etichetat sau prezentat în aşa fel încât consumator ul să fie indus în 
eroare asupra originii lui, în special atunci când este adăugat drept colorant caramelul (neautorizat 
pentru oţetul din vin).

(4) Sortimentele de oţet destinate comerci alizării nu sunt descrise prin asociere cu cuvinte 
cum ar fi „plăcut”, „tip”, „util”, „fabricat” sau cu alte indicaţii similare.

Anexa nr. 2

Norma cu privire la defi nirea, descrierea 
şi prezentarea acidului acetic de calitate al imentară

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Prezenta normă stabileşte definirea, descrierea şi prezentarea produsului acid 
acetic de calitate alimentară.

(2) În sensul prezentei norme, acidul acetic de calitate alimentară este produsul fabricat 
din materii prime de origine neagricolă.

(3) Fabricarea şi comercializarea produsului menţionat la alin. (2) se fac cu respectarea 
prevederilor prezentei norme.

Capitolul II. Descriere

Art. 2. (1) Acidul acetic glacial (99,8%) luat ca bază la fabricarea produsului acid acetic de 
calitate alimentară trebuie să îndeplinească următoarele  condiţii:

a) masă moleculară relativă: 60,05;
b) concentraţie: cel puţin 99,8%;
c) proprietăţi organoleptice: lichid limpede, incolor, cu miros caracteristic, înţepător;
d) indice de culoare: cu limita nu mai mare de 5 Hazen (unităţi de culoare);
e) punct de fierbere: aproximativ 1180C la presiunea de 760 mm coloană de  Hg;
f) greutate specifică: de la 1,048 pâ nă la 1,051;
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g) identificarea acetat ului se face într-o soluţie 1/3;
h) punct de solidificare: minimum 16,30C;
i) reziduu nevolatil : maximum 50 mg/kg;
j) acid formic: maximum 500 mg/kg;
k) substanţe uşor oxidab ile: metodă şi specificaţie conform Farmacopeii Europene (1);
l) zinc: maximum 1  mg/kg;
m) cupru: maximum 1 mg/kg;
n) arsen: maximum 1  mg/kg;
o) plumb: maximum 1 mg/kg;
p) mercur: maximum 1 mg /kg;
r) metale grele: maximum 5 mg/kg, met odă în conformitate cu Farmacopeea Europ eană 

(2).
(2) Pentru soluţiile apoa se valorile trebuie să fie în conformitate cu conţinutul lor în acid 

acetic.

Capitolul III. Marcare, etichetare

Art. 3. (1) Etichetarea, prezen tarea şi publicitatea acidu lui acetic de calitate alim entară se 
fac cu respectarea  reglementărilor în vigoare.

(2) Elemente suplimentare de etichetare:
a) denumirea „Acid ace tic alimentar concentrat” se va da produselor acid acetic de calitate 

alimentară cu o concentraţie în acid mai mare de 250 g/1.000 ml, respectiv 250 g/1l; se va 
menţiona modul de utilizare prin înscrierea proporţiei de diluţie;

b) denumirea „Acid acetic alimentar” se va da produselor acid acetic de calitate alimentară 
cu o concentr aţie în acid cuprinsă între 150 g/1l şi 250 g/1l; se va menţiona modul de utilizare 
prin înscrierea proporţiei de diluţie;

c) denumirea „Acid acetic alimentar diluat” se va da produselor acid acetic de calitate 
alimentară cu o concentraţie în acid sub 150 g/1l;  se va menţiona modul de utilizare prin 
înscrierea diluţiei;

d) conţinutul total de acid acetic al produselor, exprimat ca aciditate totală, în g/1.000 ml, 
trebuie indicat pe etichetă cu menţiunea „... grame/litru(g/l)”;

e) produsele care au u n conţinut de acid acetic mai mare de 11 g/1.000 ml trebuie marcate 
cu indicaţia următoare: „Atenţie! A nu se consuma nediluat”;

f) produsele cu un conţinut de acid acetic mai mare de 250 g/l trebuie marcate p rintr-un 
simbol de pericol;

g) condiţii speciale de ambalare: acestea trebuie să fie în conformitate cu regulamentul de 
transport internaţional pentru produse cu un con ţinut de acid acetic mai mare de 250 g/1.000 
ml.

Art. 3



50. Ordin nr. 244/401/2005 
privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor 

medicinale şi arom atice utilizate ca atare, parţial procesate sau 
procesate sub formă de suplimente alimentare predozate

public at în
M. Of. nr. 456 din 30 mai 2005

Văzând Referatul de aprobare nr. 86.219 din 22 aprilie 2005,
în baza prevederilor art. 1 din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor 

şi a hranei pentru animale, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor, şi Dezvoltării Rurale şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. În sensul prezentului ordin, următorii termeni sunt defi niţi astfel:
1. plante – organisme vii care sunt în măsură, prin fotosinteză, să producă substanţe 

organice, pornind de la materii prime anorganice, şi ciupercile;
2. plante periculoase – plante improprii consumului uman;
3. prelucrarea plantelor – rezultatul oricărei manipulări care modifică planta sau părţi ale 

plantei pentru a servi consumului uman, fără aditivi;
4. formă predozată – capsule, comprimate, drajeuri, gelule, granule în casete, tablete, 

pachete, fiole buv abile, flacoane picurătoare;
5. arome – substanţe definite la art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi 

familiei şi al ministrului agriculturii , alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/90/2002.

Art. 2. (1) Este  interzis a se comercializa drept produse prelucrate sau preparate ori parţial 
procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare plante care fi gurează  în lista 
nr. 1 care cuprinde plantele periculoase pentru consumul uman.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării ru rale se stabileşte lista 
plantelor care pot fi sau nu utilizate pentru producerea aromelor.

(3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se poate da derogare 
la interdicţia prevăzută la alin. (1) dacă se dovedeşte, printr-un dosar toxicologic şi analitic, că 
preparatele din plante nu conţin caracteristicile sau substanţele toxice ale plantelor din care 
s-au obţinut preparatele din plante.

Art. 3. Este interzis a se produce, prezenta spre comercializare sau a se comercializa sub 
formă de componente încorporate în produsele utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate 
sub formă de suplimente alimentare, următoarele:

a) ciupercile care nu sunt prevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile;
b) orice produs care conţine ciuperci neprevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile 

comestibile;
c) ciupercile uscate, întregi, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2, părţile 1 şi 2, care 

cuprinde ciupercile comestibile sau tăiate, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2 partea 2, 
care cuprinde ciupercile comestibile;
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d) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2 din specii diferite, amestecate între ele sau cu 
ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2;

e) ciupercile, altele decât cele proaspete, tăiate astfel încât să nu li se poată determina 
specia;

f) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2, tăiate astfel încât să nu li se poată determina 
specia, exceptând trufele şi morilles;

g) ciupercile care conţin insecte, părţi de insecte sau resturi de insecte;
h) ciupercile care nu sunt proaspete, astfel încât pot constitui un pericol pentru sănătate.

Art. 4. (1) Este interzis a se fabrica sau comercializa produse utilizate ca atare, parţial 
procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, care au 
în compoziţie una sau mai multe plante care nu sunt prevăzute în listele nr. 2 şi 3, fără o 
notifi care prealabilă la Institutul de Bioresurse Alimentare. În acest sens, Institutul de Bioresurse 
Alimentare îşi desemnează Serviciul de avizare a notificărilor, denumit în continuare 
Serviciu. Dosarul de notifi care este depus în dublu exemplar şi cuprinde, cel puţin, următoarele 
date:

1. natura produsului;
2. lista ingredientelor produsului (cantitativ şi calitativ);
3. analiza nutriţională a produsului, datele cantitative şi calitative privind substanţele active 

semnificative cunoscute sau indicatorul pe unitate şi pe doza zilnică, toxicitatea şi stabilitatea;
4. etichetarea produsului;
5. angajamentul de a proceda la analize frecvente şi în momente variabile ale produsului 

şi de a pune permanent rezultatele la dispoziţia Serviciului.
(2) Este interzis a se prelucra sau procesa şi a se comercializa produse ce urmează a fi 

utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de supli mente alimentare sub 
f ormă predozată, compuse sau care conţin una sau mai multe plant e care nu sunt prevăzute 
în lista nr. 3, dacă nu este depusă, în prealabil, o notificare la Serviciul Institutului de Bioresurse 
Alimentare conform celei menţionate la alin. (1). Dosarul de notificare trebu ie să conţină datele 
prezen tate la alin. (1) şi toate datele necesare privind natura, toxicitatea şi cantităţile de substanţe 
active cele mai importante, în măsura în care acestea sunt cunoscute şi detectabile.

(3) Orice produs ce urmează a fi utilizat ca atare, parţial procesat sau procesat sub formă 
de suplimente alimentare sub formă predozată, este comercializat numai în baza avizului 
acordat de Institutul de Bioresurse Alimentare. Avizul este acordat în urma notificării prealabile 
a produsului.

(4) În termen de 30 de zile de la data primirii dosarului de notificare, Serviciul transmite, în 
scris, persoanei care l-a depus, avizul de recepţie, iar numărul dosarului de notificare va fi 
utilizat în toate documentele comerciale. În avizul de recepţie Serviciul poate face recomandări 
şi orice apreciere privind etichetarea, cu referire specială la menţiunile de avertizare.

(5) Fără a intra în sfera legislaţiei medicamentelor, prin ordin comun al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii, se aprobă, pentru plantele marcate cu 
(*) în lista nr. 3 limitele maxime în substanţe active şi indicatori în vederea prelucrării, procesării 
şi comercializării produselor care conţin aceste plante.

Art. 5. (1) Hotărârile menţionate mai sus cu privire la plantele medicinale şi aromatice sunt 
luate pe baza avizului Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice, 
acordat produselor utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente 
alimentare. Comitetul tehnic interminist erial al plantelor medicinale şi aromatice este înfi inţat 
în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi 
ministrului economiei şi comerţului nr. 412/518/1.080/2004.

(2) Avizările şi menţiunile Serviciului cu privire la avizările acordate sau nu asupra dosarelor 
de notificare a produselor sunt transmise spre analiză Comitetului tehnic interministerial al 
plantelor medicinale şi aromatice. Deciziile tehnice ale Comitetului tehnic interministerial al 
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plantelor medicinale şi aromatice sunt aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii. Acestea vizează următoarele:

1. lista produselor avizate;
2. interzicerea ca anumite plante sau preparate din plante să fie amestecate între ele;
3. interzicerea comerţului cu anumite plante ori preparate din plante sub formă predozată 

sau nu;
4. modificarea listei prevăzute în Catalogul naţional al plantelor medicinale şi aromatice.

Art. 6. (1) Etichetarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate 
sau procesate sub formă de suplimente alimentare, trebuie să cuprindă şi denumirea populară, 
dacă ea există, precum şi denumirea ştiinţifi că.

(2) Este interzisă comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial 
procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, fără a fi preambalate.

Art. 7. (1) Supr avegherea pe piaţă a produsel or care fac obiectul prezentului ordin este 
realizată în conformitate cu prevederile art. 3  alin. (7) din Legea plantelor medicinale şi aromatice 
nr. 491/2003.

(2) Produsele utilizate sub formă  de supliment alimentar intră sub incidenţa regulilor prevăzute 
în Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată şi 
completată prin Legea nr. 412/2004.

Art. 8. Anexa cuprinzând listele nr. 1, 2 şi 3 face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 
sănătăţii şi familiei nr. 528/2001 privind producţia, importul şi comercializarea unor produse 
din categoria nutrienţi şi/sau suplimente alimentare, publicat în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 439 din 6 august 2001.

Art. 10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

Anexă

Lista 1 - Plante periculoase pentru consumul uman

Denumire ştiinţifică
Abrus precatorius L
Achyrocline satureoides DC.
Aconitum napellus L.
Aconitum spp.
Actaea spicata L
Adenium spp.
Adonis spp.
Aeihusa cynapium L.
Agapantbus spp.
Agrostemma githago L.
Aleurites spp.
Alkanna spp.
Amaryllis spp.
Ammi majus L.
Anacyclus officinarum Hayne
Anacydus pyrethrum (L) Lag.
Anadenantbera spp.
(= Piptadenia peregrina (L) Benth.)

Anagallis arvensis L.
Anadenantbera spp.
Anamiria cocculus (L.) Wight et Am.
Anchusa spp.
Andromeda spp.
Anemone spp.
Anhalonium lewinii Herming
Annona spp.
Antiaris toxicaria (pers.) Lesch.
Aquilegia vulgaris L.
Arbutus unedo L
Areca catechu L
Argyrantbemum frutescens (L.) Sch. Blp. (= 

Chrysanthemun fiutescens L)
Arisaerna spp.
Aristolochia serpentaria L.
Aristolochia spp.
Amica chamissonis Less.
Arnica montana
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Artemisia abrotanum 1.
Artemisia absinthium W
Artemisia annua 1.
Artemisia apiacea Hance
Artemisia cina O. Berg et C.F. Schmidt
Artemisia frigida Willd.
Artemisia maritima L
Artemisia nitida BertoL
Artemisia pallen. Wall. ex DC.
Artemisia pontica L.
Artemisia umbelliformis Lam.
Artemisia vallesiana Lam.
Arum maculatum L.
Asarum canadense L
Asarum europaeum I-;
Ascophyllum nodosum Le Jolis
Asimina triloba (1...) DunaJ
Athyrium filix-femina (L) Roth
Atractylis gupnnifera 1.
 Atractyiodes macrocephala Koidz.
 Atractylodes ovata DC.
 Atropa belladonna 1.
 Atropa spp.
 Aucuba japonica Thunb.
 Baptisia spp.
 Belamcanda chinensis (1 ... ) DC.
 Berberis vulgaris 1.
 Baraga_.i
 Brachyglottisspp.
 Brayera anthelmintica Kunth
 (= Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. GmeL)
 Brugmansia spp.
 Brunfelsia spp.
 Bryonia spp.
B uxus sempervirens L.
C achrys pabularia (LindL) HeO1lSt Et Heyn 

(= Prangos pabularia Lindl.)
C aladium spp.
C alea zacatechichl SchltdL
C alla palustris L
C allitris quadrivalvis Vent.
C alophyllum inophyllum 1.
C altha palustris L
C ananga odorata (Lam.) Hook.f. et 

Thomson
C annabis sativa 1.t
C aragana arborescens Lam
Ca rlina caulescens L.
Ca ryota spp.
Ca tha edulis (Vahl) Forssk. ex Emil
Ca tharanthus roseus (L.) C.Don.

Ca ulophyllum thalictroides (L.) Michx,
Ce ntelia asiatica (L.) Urb.
(_ Hydrocotyle asiatica L)
Ce phaelis acuminata Karst
(_ Uragoga granatensls BalD.)
Ce phaelis Ipecacuanha (Brot) Tussac (_

Uragoga Ipecacuanha (Brot) Baill.)
Ce strum spp.
Ch eiranthus chem L.
Ch enopodium ambrosioides L.
Ci cuta virosa L.
Ci neraria spp.
Ci trullus colocynthis (L.) Schrad
(_ Cucumis colocyothis L)
Cl ematis viteilba L
Cl ivia miniata Regel
Cl usia rosea Jacq.
Cn idoscolus spp.
Co lchicum autumnale L.
Co lutea arborescens L.
Co mandra spp.
Co nium maculatum L.
Co nvallaria majalis L.
Co nvoivulus scammonia L.
Co rlaria myrtifolia L.
Co riarla thymlfolia Humb. et Bonpl.
Co ronilla varia L.
Co rydalis spp.
Co tynanche spp.
Co toneasterspp.
Cr inum asiaticum L.
Cr otalarria spp.
Cr oton eluteda BellO.
Cr oton spp.
Cr yptostegia spp.
Cu pressus sempervirens L.
Cy cas spp.
Cy nodon dactylon (L.) Pers.
Cy noglossum spp.
Cy pripedium calceolus L
Cy tisus scoparius (L) Link. (_Sarothamnus 

scoparius (L) Koch.)
Cy tisus spp.
Da lechampia scandens Jacq.
Da phne mezereum L.
Da phne spp.
Da tura spp.
Datura stramonium L.
Da tura stramonium L. var. tatula (L.) Tort.

tatuia L.
De lphinium spp.
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De rris spp.
Di anthus caryophyllus L.
Di centra spectabills (L.) Lem
Di chondra repens I.R. et G. Forst.
Di ctamnus albus L.
Di effenbachia spp.
Di gitalis lanata Ehrh.
Oi gitalis purpurea L.
Di gitalis spp.
Di pteryx odomta (Aubf.) Willd.
Di rca palustris L.
Dr osera intermedia Hayne
Dr osera longifolia L.
(=  Drosem anglica Huds.)
Dr yopteris filix-mas (1..) Schott
Du boisia spp.
Ec halium elaterium (1..) A Rich.
Ec hium spp.
Ep hedra spp.
Er anthis hyemalis (1..) Sa1Jsb.
Er echtites spp.
Er tobotrya japonica (Thunb.) Lindl L
Er ythrina spp.
Er ythroxylum coca Lam
Eu onymus atropurpureus Jacq.
Eu onymus europaeus 1.
Eu patoriumtripinerveVahl
Eu phorbia spp.
Ex coecaria agallocha L
Fa gus sylvatica L.
Fi calia renunculoides Monch.
Fo restiera spp.
Fr itillaria imperialis L.
Fu cus serratus L.
Ga lanthus spp.
Ga lega officinalis L
Ga lipea officinalis Hancock
(=  Cusparta officinalis (Hancock.) Hogl.)
Ga rcinia hanburyi Hook. f.
Ga ulitheria procumbens L.
Ge lsenium spp.
Ge nista tinctoria L.
Gl echoma hederaeea 1.
Gl obularia alypum L.
Gl obularia vulgaris L
Gl oriosa superba 1.
Gr atiola offcinalis 1.
Gu atteria gaumeri Greenm.
Ha rungana madagascariensis Lam. ex Pair.
(_ Haronga madagascariensis 1. (Lam. ex 

Pojr.) Choisy

He dera helix L
He imia spp.
He liotropium europaeum 1.
He liotropium indieum L
He liotropium spp.
He ileborus spp.
He patica nobilis Gars.
(; ’Anemone hepatica 1.)
Her adeum mantegazzianum Sommier et 

levier Hippomane maneinella 1.
Hom alomena spp.
Hum  crepitans 1.
Hya cinthus orientalis L
Hyo scyamus muticus L
Hyo scyamus niger 1.
Hyo scyamus spp.
Ile x aquifolium L
Ill icium anisatum L
(=  Illicium religiosum Siebold et Zucc.
Ind igofera tinetoda 1.
Ipo moea purga (Wender.) Hayne
(=  Exogonium pwga_nder.) Benth.)
Ipo moea spp.
Iris  spp.
Isa tis tinetoda 1.
Jat ropha curcas L
Jun iperus sabina 1.
Kal mia latifolla 1.
Lab umum anagyroides Med1k.
(=  Cytlsus laburnum 1.)
Lac tuca virosa L
Lar rea tridentata L.
Law sonia inerrnis L) (= Lawsonia alba Lam
Leu cojum vernum L
Leu cophae spp.
Lig ustrum vulgare L
Lir iope spp.
Lit hospermum spp.
Lob elia inflata L.
Lon chocarpus spp.
Lon icera caprifolium L
Lop hophora wiliamsii (Lem. ex Salm-Dyck) 

J.M. Coult
(=A nhalonium lewinli Henning)
Lup inus spp.
Lyc ium spp.
Lyc oris spp.
Lyo nia spp.
Mag nolia ollicinalis Rehder et E.H. Wilson
Mah onia aquifolium (Pursh) Nult
Mai anthemum bifolium (L) f:W. Schmidt
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Mal lotus philippensis (Lam) Miill. Arg.
Man dragora officinarum L.
Mec onopsis spp.
Mel ittis melissophyllum L.
Men ispermum canadense L.
Mer curialis annua L.
Mer curialis perennls L.
Mes embryanthemum spp.
Mim osa spp.
Muc una pruriens (= Dolichos pruriens L.)
Mus cari comosum (L.) Mill.
Myo porum laetum G. Forst
Nar cissus poeticus L.
Nar cissus spp.
Ner ium spp.
Nic otiana spp.
Nig ella damascena L.
Nig ella sativa. L.i
Nym phaea alba L.
Nym phaea odorata All
Och rosia spp.
Omi thogalum spp.
Oro banctie spp.
Oxa lis spp.
Pae onia spp.
Pap aversomniferum L
Par is quadrifolia L.
Par thenocissus quinquefolia (1..)
Pla nch.
Pau sinystalia johimbe (K. Schwn.) Pierre
Ped ilanihus spp.
Peg anum hannala L.
Pet asites spp.
Pet unia violacea Undl.
Phi lodendron spp.
Phy sostigma venenosum BaJf.
Phy iolacca spp.
Pic ramnia antidesma Sw.
Pie ris fonnosa (Wall.) D. Don
Pie ris japonica (Thtinb.) D. Don ex Mun:
Pil ocarpus spp.
Pis cidia piscidula (t.) Sam.
(=  Piscidia erytluina (toefl) L
Pod ophyllum peltatum L.
Pol ygonatum odoratum (Mill.) Druce.)
(=  Polygonatum officinale All
Pon cirus trifoliata (t.) Rae.
Pso ralea spp.
Psy chopetalum spp.
Psy chotria viridis Ruiz. et Pay.
Pte ridium aquilinum (t.) Kuhn.

Pul satilla vulgaris Mill
Pyr ularia pubera Michx.
Qua ssia amara L.
(=  Simaruba amara Aub1.)
Qua ssia simaruba Le.
Qua ssia spp.
Qui llaja saponana Molina.
Ran unculus ficarja L.
(=  Ficaria ranunculoides Moench)
Ran unculus spp.
Rau volfia serpentina (t.) Benth. ex Kurz
Rau volfia spp.
Rod odendron spp.
Rho domyrtus spp.
Rhu s spp.
Rti ynchosia spp.
Ric hardia scabra L.
Ric inus communis L.
Riv ina humilis L
Roe meria hybrida L DC.
Rub ia tinctorum L.
Rut a graveolens L.
Rut a spp.
San guinalia canadensis L
San seviena spp.
Sap onalia officinalis L.
Sas safras officinale Nees et Ebenn.
Sau ssurea spp.
Sch efllera spp.
Sch inus molie L.
Sch inus terebinthifolius Raddi.
Sch oenocaulon officinale (Cham. et Schlechtend.)
(=  Sabadilla officinallis Brandt. et Ratzeb.)
Sci ndapsus spp.
Sco polia spp.
Scr ophularia spp.
Scu teliaria spp.
Sel enicereus grandiflorus (1..) Britton et 

Rose
Sen ecio spp.
Ses bania spp.
Sid a rhombifolia L.
Sola ndra grandiflora Sw.
Sol anum nigrum L
Soi enostemma argel (Delile) Hayne
Sor bus domestica L
Spa rtium junceum L.
Spa thiphyllum spp.
Spi gelia anthelmia L
Spi gelia marilandica (1...) L
Spr ekelia spp.
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Ste phania tetrandra S. Moore
Ste phanotis spp.
Ste mbergia spp.
Str ophanthus kombe Oliv.
Str ophanthus spp.
Str ychnos nux-vomica L
Str ychnos spp.
Sym phoricarpus albus (1..) S.F. Blake
(=  Symphoricarpus racemosus Mlchx.)
Sym phytum spp.
Tab ebula spp.
Tab emanthe Iboga Baill.
Tam us communis L
Tan acetum balsamita L
(= Chrysanthemum balsamita (1..) Baill 

non L)
Tan acetum cinerariifollum (frevir) Sell; Bip.
(=  Chrysanthemum cinerarifollum Trevir 

Vis.)
Tan acetum vulgare L.
(=  Chrysanthemum vulgare (1.) Bernh.)
Tax us spp.
Tep hrosia spp.
Tet raclinis articulata (Vahl) Mast.

(=  Callitris quadrivalvis Vent.)
Teu crium chamaedrys L.
Teu crium pollum L
The vetia spp.
Thu ja occidentalis L
Tri choceneus spp.
Tri chodesma incanurn Bunge
Tri cbosanthes kirilowii Maxim.
Tro llius europaeus L
Tul ipa spp.
Tur bina corymbosa (L.) Raf.
Tus silaog spp.f
Tyl ophora asthmatica Wight et Am.
Urg inea spp.
Ver atrum spp.
Vin cetoxicum hirundinaria Medik (= 

Vincetoxicum offcinale Moench)
Wil kstroemia spp.
Wis teria floribunda (Willd.) DC.
Wisteria sinensis (Sims) Sweet Xysma
Xys malobium undulatum (L.) li. Br.
Yuc ca filamentosa L
Zan thoxylum alatum Roxb.
Zig adenus spp.

Lis ta 2 – Ciuperci comestibile

Part ea 1. Ciuperci comestibile cultivate

Denu mire ştiinţifică
Agaricus  arvensis Sch.:Fr.
A g a r i c u s   b i s p o r u s  ( L a n g e ) 

Smg. Var. Albidus (Lange) Sing.
A g a r i c u s   b i s p o r u s  ( L a n g e ) 

Smg. Var. Avellanuss (Lange) Sing
Agaricus  bitorquis (Quelet) Saccardo
Agaricus  campestris L: Fr.
Agaricus  silvicola (Vltt) Peck Agrocybe 

cylindracea (DC: Fr.) Maine
Coprinus  comatus (Mull.: Fr.) Pers.
Flammuli na velutipes (Curt.: Fr.) Singer
Ganoderm a tsugae MUIT.
Grifola  frondosa (Dlcks.: Fr.) s.F. Gray
Hypholom a capnoides (FI:: Fr.) Kummer
Hericium  erinaceus (Bull.: Fr.) PeTS.
Himeola  auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.
Hypsizyg us tessulatus (Bull: Fr.) Sing.
Hypsizyg us uhnarius (Bull: Fr.) Khner 

f.Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.)
Murrill  Lentinula edodes (Berk.) Pegler
Lepista  nuda (Bull.: r.) Cooke

Leucoaga ricus leucothites (Vitt) Wasser
Lyophyll um shimeji (Kawam.) Hongo
Morchell a esculenta (L: Fr) Pers.
Pholiota  mutabilis (Scop.: Fr.) Kumm. Smith 

& Singer
Pholiota  nameko (I. Ita) S. Ita & Imai
Pleurotu s comucopiae (paulet ex Pers.)
Pleurotu s citrinopileatus Singer
Pleurotu s colombinus
Pleurotu s cystidiosus O.K. Miller
Hydnum r epandum L: Fr.
Hygropho ropsis aurantiaca (Wif.: Fr.) Maire
Laccaria  amethystina (Huds.) Cooke
Laccaria  laccata (Scop.: Fr.) Cooke
Lactariu s deliciosus (1.: Fr.) S.F. Gray
Langerma nnia gigantea (Batsch.: Pers.) 

Rostk.
Lepista  Inversa (Scop.) Pat
Lepista  nuda (BulL: Fr.) Cooke
Leucoaga ricus leucothites (Vitt) Wasser 

(Lepiota naucina)
Macrolep iota procera (Scap.: Fr.) Singer
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Marasmiu s oreades (Batt: Fr.) Fr.
Morchell a angusticeps Peck
Morchell a elata Fr.: Fr.
Morchell a esculenta (1.:Fr.) Pers.
Pleurotu s ostreatus Uacq.: Fr.) Kummer
Russula  cyanoxantha (Schaelf.) Fr.
Russuia  vesca Fr.
Russula  virescens (Schaelf.) Fr.
Suillus  granuiatus (L) O. Kuntze
Suillus  grevillei (Kiotzsch: Fr.) Singer
Suillus  luteus (L: Fr.) S.F. Gray
Tremella  fuciformis Berk.

Tricholo ma caligatum (Viv.) Ricken
Tricholo ma equestre (1.: Fr.) Kummer
Trlcholo ma populinum
Tricholo ma portentosum (Fr.: Fr.) Quelet
Tricholo ma lerreum (Sch.: Fr.) Kummer
Tuber ae stivum Vitt
Tuber ma gnatum Pico sp.
Tuber me lanosporum  Vitt
Tuber In dicum
Tuber un cinatum Chatin
Xerocomu s badius (Fr.: Fr.) Gilbert

Lista 3  - Plante ce urmează a fi  notifi cate dacă sunt supuse predozării

Denumire ştii nţifică
Abies spp.
Acacia  spp.
Acant hea virilis  1. (*)
Achillea millefol ium 1.
Artemisia vulgari s L.
Asparagus officin alis L.
Aspidosperma tome ntosum
Astragalus membra naceus Bunge
Astragalus spp.
A vena sativa L
Ba llota nigra L.
 Barosma spp.
Bell is perennis L 
Beta vulgaris L
B etula spp.
Bixa  orellana L
B oswellia spp. Br assica spp
Calamintha nepeta  L) Savi subspp. Spruneri 

(Boiss.) Nyman
(=Calamintha offi cinalis Moench)
Calendula officin alis L.
Calluna vulgaris  (L) Hull
Camellia sinensis  (L) Kuntze
Capsella bursa-pa storis
Capsicum spp.
Car ex arenada L.
 Canea papaya L.
C arlina acaulis L  (*)
Carpinus betulus  L.
Carthamus tinctor ius L.
Carum carvi Li
Ca ssia fistula L. r)
Castanea spp.
Cen taurea centaur ium L.
Centaurea cyanusi  L.

Centaurium erythr aea Raen
Ceratonia siliqua  L
Cetraria islandic a Ach.
Chamaemelum nobil e (L) All.
(_Anthemis nobili s L)
Chelidonium majus  L r)
Chimaphila umbell ata (L.) Barton r
Chondrus crispus  of Stachh.
(_Fueus crispus L .)
Chrysanthemum americanum Vatke
Cichorium intybus  I.
Cimicifuga racemo sa L) Nutt.r
(Actaea racemosa  Gilib.)
Cinchona spp.
Cin namomum aromat icum Nees. (Laurus 

cassia Nees)
Oinnamomum spp.
C itrus spp
Cricus  benedictus  L
Cochiearia offici nalis L
Cocos nucifera L. j
Codonopsis pilosu la (Franch.) Nannf. (*)
Colfea spp
Cola a cuminala (p . Beauv.) Scholt et Eoell.
Cola ballayi Corn u
Cola nitida (Vent .) Schott. et End.
Coleus forskohli  (poir.) Briq. (*)
Combretum micrant hum G. Don
Commiphora molmol  Engl.
Convolvulus scopa rius L
Conyza (=Eogeron)  canadensis (L) 

Cronquist
Copaifera officin alis (Jacq.) L.
Coriandrum sativu m L.
Coylus avellana L 
Crataegus laeviga ta (Poir.) DC.
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Crataegus monogyn a Jacq.
Crocus sativus L
 Cucurbita pepo L  (*)
Cuminum cyrninum  L
Curcuma spp.
Cyam opsis tetrago nolobus (L) Taub.
Cydonia oblonga M ill.
(= Cydonia vulgar is Delarbre)
Cymbopogon spp.
C ynara scolymus 1 .
Daucus carota L
D iospyros kald Lf .
Drosera rotundifo lia L
Echinacea spp
Ele ttaria cardamo mum (L.) Maton
Eleutherococcus s enticosus (Rupr et 

Maxim.) <*)
(= Acanthopanax s enticosus (Rupr et 

Maxim.) Harms.
Elymus repens (L)  Gould
(= Agropyron repe ns (L) P. Bealv.)
Epilobium_angusti folium 1.(”)
Equisetum arvense  L.
Erica cinerea L
Er ica tetralix 1.
 Eriodictyon califo rnicum (Hook et Am.)Tort.
Erodium cicutarium  (L.) L’Her.
Eryngium campestre  L.
Eschscholzia califo rnica Cham
Eucalyptus spp.
Eug enia spp.
Euphra sia officinal is L
Euphrasla stricta W ollf ex Lehm.
Evrernia prunastri  (L.) Ach.
Fagopyrum esculentu rm Moench
Ferula assa-foetida  L. (*)
Ficus carica L.

Foe niculum spp.
Fra garia spp.
Frang uia alnus
Frax inus excelsior  1.
Fraxinus ornus L.
F ucus vesiculosus 1 .
Fumaria officinalis  1.
Galeopsis segetum N eck.
(=Galeopsis ochrole uca Lam.)
Galium odoratum (1. ) Scop.
(Asperula odorata L .)
Galium verum L
Garc inia cambogia D esr.
Garcinia mangostana  L.
Gardenia augusta Me rr.
Gelidium spp.
Genti ana spp.
Geran ium robertlanu m 1.
Geum urbanum L.
Gig artina spp.
Gink gobiloba. L.
Gl icine max (L.)Mer t.
Glycyrrhiza glabra  1.
Gossypium spp.
Grin delia camporum  Greene
Grindelia robusta N utt
Pleurotus eryngii ( DC: Fr.) Quelet
Pleurotus flabellat us (M.J. Berk & Broome) 

Sacc
Pleurotus ostreatus  Oacq. Fr.J Kummer
Pleurotus pulmonari us (Fr.: Fr.J Quelet
Pleurotus sajor-caj u (Fries) Singer
Pleurotus saimoneos tramineus Vassil
Pleurotus sp. Flond a (Eger)
Polyporus umbellatu s (pers. fr.) Fr.
Stropharia rugosoan nulata Murrih
Volvariella volvace a (Bull: Fr.) Singer

Ciupercile cuprinse  în partea 2 a Listei 2 în măsura în care ele pot fi cultivate şi pot fi 
destinate consumului

Partea 2. Champignons s auvages qui peuvent être mises dans le commerce pour 
autant que la réglementation pour la conservation des espèces menacées le permette

Denumire ştiinţifică
Agaricu s bitorquis (QueJ.) Sacc
 Agaricus campestris L: Fr.
Agroc ybe cylindracea (DC: Fr.) M aire
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.J Fu ck.
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S .F. Gray
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Ku mmer sL

Hirneola auncula-judae (Bull: Fr .J Berk.
Boletus edulis Bull.: Fr.
Boletu s erythropus Pers.
Calocyb e gambosa (Fr.: Fr.) Sing er
Cantharellus cibanus Fr.: Fr.
Ca ntharelfustubaeforrnisFr.: Fr. 
Coprinus comatus (Mii.: Fr.) S.F . Gray
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Craterellus comucopioides (L: Fr .) Pers.
Disciotis venosa (pers.: Fr.)
Fl ammulina velutipes (Curt.: Fr. ) Singer
Acorus calamus 1. (*)
Adiantum c apillus-veneris 1.
Aes culus hippocastanum
Aframomum  angustifolium K Schum. (= 

Amomum angustifolium)
Aframomum melegueta K. Schum.
Ag rimonia eupatoria L.
Ajuga rep tans L.
Alchemilla alpi na L
Alchemilla v ulgaris L.
Alchemill a xanthochlora Rothm.
A lliaria petiolata (M. Bleb) Cav ara et Grande 

Lock-zonder-look
(= Sisymbrium ahiaria Scop.)
(=  Erysimum alliarria L.)
Alium  spp. i
Alnus glutinosa (L. ) Gaerto.
Alo e ferox Mill. (*)@
Aloe vera  (t.) Burm. f. (*)
Aloy sia. triphylla (L’Her) Britt on (*)
(= Lippia citriodora Humb., Bonpl . et Kunth)
Alpinia galanga (L.) Willd
Alpinia  officinarum Hance
Althaea s pp.
Ammi visnaga (L.) La m. (*)
(= Amo mum melegueta Roscoe)
Anana s comosus (L.) Merr.
Anethum  graveotens L.
Angelica ar changelica L.
Angelica  sinensis Diels (*)
Anten naria dioica (L) Gaertn.
Ant hriscus cerefolium (L) Holfm.
 Anthyllis vulneraria L.
Apium gra veolens L
Arachis hypoge ae L
Arctium lappa  L.
(= Lappa. major  Gaertn.)
Arctium  minus (Hill) Bernh.
(= La ppa minor Hill)
Arastostaphy los uva-ursi (L.)Spre ng. (*)
Armoracia rusticana P. Gaertn. B. Mey. et 

Scherb
Artemisia dracunculus L.
Artemisi a genipi Weber
Grindelia  squarrosa (Pursh) Dunal 
(Grindelia humilis Hooket Harv.)
 Guajacum officinale L.
Guajacum  sanctum 1.

Gymnema sylv estre (Retz.) R, Br.  Ex 
Schultes

Haematoxylum campechianum L.
Hama melis virginiana L.
Harpagoph ytum procumbens (Burch.)  

DC. (*)
Harpagophytum zeyheri Decne. (*)
 Hedeoma pulegloides (1.) Pers.
He lantus annus L.
Helantthus tube rosus L
Helichrysu m arenarlum (1.) Moench .
Hellchrysum stoechas (1.) Moench
 Heracleum sphondyllum 1.
Herniari a glabra L. (*)
Hibiscus  spp.
Hieracium pilosella  L
Hierocloe o dorata (1.) P. Beauv.
 Hippophae rhamnoides L.
Hordeum v ulgare 1. _
Humulus lupu lus L.
Hyctrastis can adensis L. (*)
Hype ricum perforatum t.
Hyssopus  officinalis L.
Ilex para guarensis A. St.+IJJ.
Il licium verum Hook. f.
Inula hel enium L. (*J
Jasminum gr andiflorum L.
Jasminum  officinale (Lam.)
Jateor hiza palmata (Lam.) Miers
J uglans regia L.
Juniperus commun is L.
Juniperus o xycedrus L.
Juniperus  procera Hochst.
Juniper us virginiana L.
Krameria  triandra Ruiz et Pav.
La minaria spp.
Lamium album L.
La rix spp.
Laurus  nobilis L
Lavan dula spp._
 Leonurus cardiaca  L. (*)
Leptospe rmum spp.
Lespedeza capit ata L.
Levisticum  officinale W.D.j._h.
L iatris odoratissima Willd.
(= Tulisa odoratissima Q.F. Gmel  1..) 

Cass.).
Linum usitatisimum L.
Liquidambar  styracitlua L
Lithoth amnium calcareum
Lotus com iculatus L.
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Lycopodium c lavatum L.
Lycopus eu ropaeus L. C*)
Lythrum salicaria I..
Malpighia  punicifolia L.
Malus sp p.
Malva spp.
Maranta aru ndinacea L. 
Marrubiurn  vulgare L.
Marsdenia c ondurango Rchb.
Matric aria spp.
Medicago sativa L .
Melaleuca spp. 
Melilotus officina lis (L.) Pall.
 Melissa officinalis L.
Mentha spp .
Menyanthes trifoliata  L.
Morus sp p.
Murraya koenlgti (1.)  Spreng.
Myr istica fragrans Van Houtte
Myr  oxy lon ba lsamum (L. )  Harms 

var . pereirae (Royle) Harms
Myrtus communis L.
Nardostachys g randi l iora DC.  (= 

N ardostachys grandiflora DC.)
Nasturtium officinale R. Br.
Nepe ta cataria L. (*)
Ocimum basi licum I.
Oenotheta ble nnis L.
Olea spp.
Oe nanthe aquatica (1... ) Poir. <* )
Ononis arvensis L.
Ononis spinosa  L.
Opopanax spp.
O riganum spp.
Ortho siphon anistat us (HI.) Miq.  (= 

Orthosiphon stamineus Benth.)
Oryzasativa L.
Panax spp.
Papaver  rhoeas L
Parle taria offic inalis L.
Passifl ora spp.
Pastinaca sativa  L.
Pauilinia cupa na Kunth. ex Humb.,  Honpl. Et 

Kunth
Pelargonium spp.
Persea americana  Mill.
Petroselin um crispum (Mill.) Nyma n ex 

A.W. Hill (*)
Peucedanum ostmthium (1...) W.D.  (*)
Peumus boldus Molina (*)
Phaseolu s vulgaris I..

Physalis s pp.
Picea spp.
Pimenta  dioica (1...)  Merr..)
(=  Pimenta officinalis Lindl)
Pim enta racemosa (Mill.) j.W.Moor e
Pimpinella anisum L.
Pimpinella m ajor (1..)Huds.
Pimpi nella saxifraga L.
Pinus spp .
Piper angustifolium Ru izet Pav.
P iper cubeba L.f.
Piper longum n. 
Piper methysticum  G. Forst. (*)
P iper nigrum L
Pistacta lentiscus  L.
Plantago sp p.
Pogostemon cablin ( Blanco)Benth.
 Polygala spp.
Polygonum spp.
Popu lus spp.
Poten tilla spp.
Prim ula spp.
Prun ella vulgaris L
 Prunus africa na (Hook. f.) Kalkma n (”) (= 

Pygeum africanum Hook)
Prunus spp.
Pierocarpus marsupium  Roxb.
Pteroc arpus santalinus Lf.
Puerar ia lobata (Willd) Ohwi
Puli caria (=lnula) dysenterica (L) B emk.
Pulmonaria officinalis L.
Punica gra naturn L.
Querqus spp.
Rap hanus spp.
Rhamnus c atharticus L. (0)
Rhamnus p urshianus (O)
Rheum officin ale Baill (’)
Rheum pal matum L. (’)
Ribex
Robinia p seudoacacia L.
Rosa spp .
Rosm arinus officinalis L.
Ru bus spp.
R umex spp.
Ruscus aculeatus  L
Salix spp .
Salvia s pp.
Salvia officina lis(*)
Samb ucus spp.
Sa nguisorba minor Scop.
 Sanguisorba of ficinalis L.
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Sanicula eu ropaea L
Santalum album L.
 Santolina chamaecypa rissus L.
Sarcopot erium spinosum (L.) Spach (= 

P otelium spinosum L.)
Satureja spp.
Schisandra chinensis (Ku rcz.) Baill.
S edum acre L. (”)
Senna alexandrina Mi ll. (”)
(= Cassia a cutifolia Delile)
(= Cassia s enna L.)
Senna tinnevelly (*) 
(= Cassia angustifo lia Vahl)
Serenoa spp . (”)
Sesamum indicum Ll’
Sil ybum marianum (L)  Gaertn.
Simmondsia ch inensis (Link) Sclmeid.
Sinap is spp.
Sisymbrium officinale (1...)  Scop.
(= Erys imum officinale L)
Smilax officinal is Humb. , Bonpl. et Kunth  

(”)
Solanum dulcamara L. (”)
Solanum tuberosum  L.
– Solidago virgaurea L
 Sophora japonica L
Sorbus aucuparia L.
Spirae a spp.
Stachys offi cinalis (1...) Trevi s
Stercufia s pp.
Stevia rebaudiana (Bertoni) Hems l. Styrax 

spp.
 Swertia spp.
Tamarindus indica L
Tanacetum pa rthenium (1.. .) Schh. Blp. (O) 

(=  Chrysanthemum parthenium

(L) Bernh.) ”Taraxacum officinale Webec
Terminalla chebula (Gaertn.) Refz.
Theobroma c acao LQ
Thymus spp.
Tilia SPlt
Trif olium spp.
Trigonel la caerulea  (L) Ser.
(=  Melilotus caer ulea Des.) Trigoneila 

foenum- graecum L.,Triticum SPIY
Tropaeolum majus L.
Tumera dif fusa Wild. (*)
U lmus spp.
Uncaria ga mbir (Hunter) Roxb.
Uncar ia tomentos a (Willd) D. C. (’)
 Urtica spp. (*)
 Usnea barbata L.
 Usnea longissima Ach.
 Vaccinium spp.
 Valeriana officinalis L.
 Valeriana wallichit DC.
 Vanilia spp
 Verbascum spp.
 Verbena spp.
 Veronica spp.
 Viburnum opulus L.
 Vibumum prunifolium L.
 Vinca minor L (*)
 Vinca major U.,(*)
 Viola spp.
 Viscum album L (*)
 Vitex agnus-castus L.
 Vitis spp
 Zea mays L.
 Zingiber officinale Roscoe
 Ziziphus jujuba Mill.
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51. Legea nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, 

precum şi produsele stupului

republicată în
M. Of. nr. 52 din 20 ianuarie 2011

cu modificările şi completările aduse prin:
O.G. nr. 15/2011 pentru modifi carea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele 

medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului (M. Of. nr. 604 din 26 august 2011), aprobată 
prin Legea nr. 207/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modifi carea 
şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi 
produsele stupului (M. Of. nr. 772 din 15 noiembrie 2012).

Art. 1. (1) Prezenta lege stabileşte cadrul general privind producţia, procesarea şi organizarea 
pieţei plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, relaţiile dintre producători, procesatori 
şi comercianţi.

(2) În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) producţia reprezintă obţinerea prin cultivare sau recoltare din flora spontană a plantelor 

medicinale şi aromatice;
b) prelucrarea reprezintă condiţionarea plantelor medicinale şi aromatice în: ceaiuri, 

condimente naturale, precum şi în materii prime pentru procesare;
c) procesarea reprezintă transformarea materiilor prime obţinute prin prelucrare în produse 

care se comercializează: medicamente, cosmetice, suplimente nutritive şi dietetice, aditivi 
alimentari de aromatizare;

d) producătorul este persoana fizică sau juridică ce cultivă plante medicinale şi aromatice;
e) culegătorul este persoana fizică sau juridică ce recolte ază din flora spontană plante 

medicinale şi aromatice;
f) procesatorul este persoana fizică sau juridică ce prelucrează plan tele medicinale şi 

aromatice pentru a obţine produse finite, în vederea comercializării;
g) plantele medicinale şi aromatice sunt plantele din catalogul şi nomenclatoru l naţional al 

plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontană sau din catalogul oficial comunitar 
ori al unui stat membru al Uniunii Europene;

h) produsele stupului sunt rezultatul activităţii albinelor, reprezentând polenul, pro polisul, 
mierea şi lăptişorul de matcă.

(3) Catalogul şi nomenclatorul naţional al plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi 
flora spontană se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 2. În sensul prezentei legi, autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul 
plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, denumit în continuare autoritate competentă.

Art. 3. (1) Pentru plantele medicinale şi aromatice care se comercializează în stare proaspătă 
şi procesată, precum şi pentru produsele stupului se stabilesc norme tehnice de producere şi 
comercializare. Normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice 
şi produselor stupului se elaborează de autoritatea competentă.

(2) Pentru stabilirea normelor tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, 
aromatice şi produselor stupului se au în vedere prevederile Ghidului de bună practică pentru 
cultivarea plantelor medicinale şi aromatice, ale Ghidului de bună practică pentru recoltarea plantelor 
medicinale şi aromatice din flora spontană şi ale Ghidului de bună practică pentru apicultura.
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(3) Ghidurile de bună practică prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale.

(4) Plantele medicinale şi aromatice destinate comercializării în stare proaspătă şi procesate 
pot fi introduse pe piaţă dacă sunt conforme cu normele tehnice de producere şi comercializare.

(5) Introducerea pe piaţă şi supravegherea produselor finite pe bază de plante medicinale, 
aromatice şi produse ale stupului, care se încadrează în definiţia prevăzută în titlul 
XVII – Medicamentul, art. 695 pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se fac în conformitate cu prevederile 
acesteia.

(6) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care 
se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca alimente, suplimente alimentare 
şi produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice, se introduc pe piaţă conform 
normelor stabilite de autoritatea competentă.

(7) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care 
se notifică de operatorii din domeniu ca medicamente şi se încadrează ca medicamente se 
autorizează/avizează pentru introducerea pe piaţă de către Agenţia Naţională a Medicamentului 
şi a Dispozitivelor Medicale.

(8)[1] Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului, instituţie 
de drept public, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul  de stat, se reorganizează ca Serviciul Naţional pentru Plante 
Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit în continuare S.N.P.M.A.P.S., în cadrul 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA 
Bucureşti. S.N.P.M.A.P.S. asigură notificarea, supravegherea şi controlul suplimentelor 
alimentare şi produselor de uz extern obţinute pe bază de plante medicinale, aromatice şi 
produse ale stupului, cu excepţia produselor cosmetice.

(81)[2] Personalul angajat în cadrul Serviciului Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice 
şi Produse ale Stupului care se reorganizează potrivit alin. (8) se preia în cadrul S.N.P.M.A.P.S., 
iar salarizarea acestuia se va face potrivit reglementărilor în vigoa re, aplicabile fiecărei categorii 
de personal în parte.

(9) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (6) se realizează de organismele 
cu atribuţii de control ale S.N.P.M.A.P.S. şi se aplică liniilor de producţie şi depozitare a materiilor 
prime şi produselor finite.

(10) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (7) se realizează de către 
organismele cu atribuţii de control ale Ministerului Sănătăţii şi se aplică liniilor de producţie şi 
depozitare a materiilor prime şi produselor finite.

(101)[3] Procedurile privind modul de realiza re a notificării, supravegherii şi controlului 
produselor prevăzute la alin. (6), precum şi de gestionare a propunerilor de utilizare a menţiunilor 
nutriţionale şi de sănătate de către operatorii din domeniu pentru aceste produse se aprobă 
prin ordine emise  de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(11) Atribuţiile S.N.P.M.A.P.S. sunt următoarele:
a) notifică, în vederea comercializării, produsele prevăzute la alin. (6) prin intermediul 

Compartimentului „Notificări” din cadrul S.N.P.M.A.P.S.;
b) supraveghează şi controlează pe piaţă produsele prevăzute la alin. (6), prin intermediul 

Compartimentului „Supraveghere şi control” din cadrul S.N.P.M.A.P.S.;
c) gest ionează propunerile de utilizare a menţiunilor nutriţionale şi de sănătate de către 

operatorii din domeniu pentru produsele prevăzute la alin. (6), prin in termediul Compartimentului 
„Notificări” din cadrul S.N.P.M.A.P.S.

[1] Alin. (8) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din O.G. nr. 15/2011.
[2] Alin. (81) al art. 3 a fost introdus prin art. unic pct. 2 din O.G. nr. 15/2011.
[3] Alin. (101) al art. 3 a fost introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 207/2012.

Art. 3
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Art. 4. Conformitatea cu normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor 
medicinale şi aromatice,  atât în stare proaspătă, cât şi procesate, se stabileşte, potrivit legii, 
de organismele de certifi care acreditate în acest scop.

Art. 5. (1) Se înfi inţează Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor 
stupului, denumit în continuare Comitetul, format din 11 persoane, din care 2 reprezentanţi ai 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi câte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, Academiei de Ştiinţe Medicale, Institutului de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Apicultura, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare – I.B.A. Bucureşti, Patronatului „Planta Romanica” şi al organizaţiei interprofesionale 
a plantelor medicinale şi aromatice.

(2) Componenţa nominală a comitetului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi ministrului mediului şi pădurilor.

(3) În prima sa şedinţă comitetul îşi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi îşi 
alege organele de conducere formate din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. Preşedintele 
va fi ales dintre cei 2 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(4) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe lângă S.N.P.M.A.P.S., cu care se află în relaţii 
de colaborare şi consultare, şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) arbitrează, din punct de vedere ştiinţific, evaluarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate 
formulate pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (6);

b) întocmeşte Lista naţională a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului;
c) actualizează periodic, la intervale de un an calendaristic, Lista naţională a plantelor 

medicinale, aromatice şi produselor stupului care sunt folosite ca materii prime vegetale pentru 
produsele prevăzute  la art. 3 alin. (6) de către operatorii din domeniu;

d) arbitrează problemele tehnice şi ştiinţifice apărute în cadrul activităţii de notificare şi 
control ale S.N. P.M.A.P.S.;

e) elaborează liniile directoare ale programelor naţionale privind producerea, pro cesarea, 
promovarea plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului.

Art. 6. Activitatea de producere şi comercializare a produselor prevăzute la art. 3 alin. (6) va 
fi  introdusă în Clasifi carea CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind 
aprob area Clasifi cării activităţilor din economia naţională – CAEN, actuali zată, ca activitate distinctă.

Art. 7. Autoritatea competentă î ntocmeşte anual lista programelor referitoare la producerea, 
procesarea şi promovarea plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului şi ţine evidenţa 
programelor de interes naţional.

Art. 8. Autoritatea competentă împreună cu Comitetul, cu patronatele şi cu organizaţiile 
profesionale şi interprofesionale din domeniu întocmesc Strategia naţională în sectorul plantelor 
medicinale, aromatice şi produselor stupului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. (1) Între producătorii agricoli şi/sau culegătorii de plante medicinale şi aromatice, 
pe de o parte, şi comercianţi şi/sau procesatori, pe de altă parte, se încheie contracte.

(2) Contractele prevăzute la alin. (1) se înregistrează, în scop statistic, la autoritatea 
competentă.

Art. 10. (1) Producătorii agricoli de plante medicinale şi aromatice au obligaţia de a declara 
anual suprafaţa efectiv cultivată, pe specii, şi livrările realizate.

(2) Declaraţiile se înregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene 
şi a municipiului Bucureşti[1].

[1] Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, 

Art. 4-10
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(3) Situaţia centralizatoare a acestor înregistrări se transmite Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.

Art. 11. Plantele medicinale şi aromatice în stare proaspătă şi procesate, precum şi produsele 
stupului care provin din ţări terţe Uniunii Europene pot fi   comercializate în România dacă se 
supun regulilor comunitare şi/sau naţionale.

Art. 12. Plantele medicinale şi aromatice din fl ora spontană, cele cultivate şi pr odusele 
stupului pot fi  achiziţionate de operatorii economici, în condiţiile legii, cu respectarea normelor 
privitoare la protecţia mediului.

Art. 13. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului[1], cu consultarea Consiliului pe produs, emite ordinele 
prevăzute la art. 1 alin. (3) şi art. 3 alin. (3) şi, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul 
Economiei şi Comerţului[2], elaborează ordinele comune[3] prevăzute la art. 3 alin. (1)[4] şi art. 6 
alin. (2)[5].

Notă: Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 239/2010, care nu sunt 
încorporate în forma republicată a Legii nr. 491/2003 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii 
proprii ale acesteia:

„Art. II. Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului, 
prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 491/2003, astfel cum a fost modificată şi completată 
prin prezenta lege, se înfiinţează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.

Art. III. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora normele tehnice, de producere, 
promovare, com ercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, potrivit 
normelor comunitare în vigoare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.”

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, direcţiile pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti se reorganizează ca direcţii pentru agricultură judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, finanţate integral de la bugetul de stat.

[1] Potrivit ultimei reorganizări la nivelul administraţiei publice centrale, respectiv art. 2 şi 7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale, activităţile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale au fost preluate de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor.

[2] Potrivit ultimei reorganizări la nivelul administraţiei publice centrale, respectiv art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2009, activităţile fostului Minister al Economiei au fost preluate de către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

[3] A se vedea Ordinul comun nr. 243/402/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului sănătăţii privind aprobarea normelor tehnice de producere, prelucrare, procesare şi comercializarea 
plantelor medicinale şi aromatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 3 iunie 2005 şi 
Ordinul comun nr. 244/401/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii 
privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial 
procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 456 din 30 mai 2005.

[4] Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din forma republicată a Legii nr. 491/2003, Normele tehnice de producere 
şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului se elaborează de către autoritatea 
competentă, care potrivit art. 2 din forma republicată a legii este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

[5] Art. 6 a devenit art. 5 în forma republicată a Legii nr. 491/2003.

Art. 11-13



52. H.G. nr. 843/1999 
privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice

publicată în
M. Of. nr. 510 din 21 octombrie 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,
Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. Unităţile de alimentaţie publică, altele decât cele definite de Ordonanţa Guvernului 
nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, denumite în 
continuare unităţi independente, se definesc ca tipuri de unităţi de alimentaţie publică conform 
anexei nr.1.

Art. 2. Încadrarea pe tipuri a unităţilor independente se realizează de către agenţii economici, 
în baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. (1) În cazul unităţilor nou-înfi inţate declaraţia se depune la primăria locală o dată cu 
cererea pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare. Aceeaşi procedură se utilizează şi în cazul 
schimbării agentului economic care administrează unitatea independentă.

(2) Atunci când survin modificări privind tipul unităţii independente, în termen de maximum 
10 zile agentul economic va întocmi o nouă declaraţie, pe care o va depune la primăria locală.

Art. 4. Un exemplar al declaraţiei agentului economic, confi rmat de primire, se va păstra 
în permanenţă la sediul unităţii independente, pentru a fi  prezentat organelor de control abilitate, 
la solicitarea acestora.

Art. 5. La darea în folosinţă a unităţii independente agentul economic este obligat să înscrie 
vizibil pe fi rmă tipul unităţii.

Art. 6. Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să fi e considerate infracţiuni:

a) nerespectarea prevederilor art. 3;
b) nerespectarea prevederilor art. 5;
c) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare şi 

sanitar-veterinare.

Art. 7. Contravenţiile prevăzute la art. 6 se sancţionează după cum urmează[1]:
a) faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 500.0000 lei la 1.000.000 lei;
b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 300.000lei la 500.000 lei;
c) faptele prevăzute la lit. c), conform legislaţiei sanitare şi sanitar-veterinare în vigoare.

Art. 8. Contravenţiile prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) se constată şi amenzile se aplică de 
către organele de control abilitate ale administraţiei publice locale, iar pentru cele prevăzute 
la art. 6 lit. c), de către organele abilitate ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Agriculturii 
şi Alimentaţiei.

Art. 9. Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modifi cările ulterioare.

[1] N.R. sumele sunt exprimate în lei vechi (ROL).
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Art. 10. La solicitarea agenţilor economici care d oresc să ofere servicii pentru turismul organizat 
prin intermediul agenţiilor de tu rism, unităţile independente vor fi  clasifi cate pe categorii după 
aceleaşi regu li ca şi structurile de primire turistice, de către Ofi ciul de Autorizare şi Control în Turism.

Art. 11. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. Încadrarea pe tipuri a unităţilor independente, efectuată în baza Hotărârii Guvernului 
nr. 233/1992, rămâne valabilă în condiţiile în care unităţile nu au suportat modifi cări care au 
infl uenţat tipologia acestora.

Art. 13. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului 
nr. 233/1992 privind clasifi carea pe categorii de încadrare a unităţilor de cazare şi de alimentaţie 
publică, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 105 din 25 mai 1992, cu 
modifi cările ulterioare.

Anexa nr. 1

Caracterizarea tipurilor de unităţi de alimentaţie publică

Ca regulă generală, unitatea de alimentaţie publică reprezintă localul public în care se 
servesc preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi, caracterizându-se prin 
aceea că în cadrul lui se îmbină activitatea de pregătire/preparare cu activitatea de comercializare, 
însoţită de servicii specifice care asigură consumul acestora pe loc.

1. Restaurant clasic – unitate de alimentaţie publică în care consumatorii sunt serviţi cu 
un variat sortiment de preparate culinare de cofetărie-patiserie, cafea, băuturi etc. Pentru 
crearea unei atmosfere recreative se pot oferi programe artistice sau alte mijloace de 
distracţie. Personalul de producţie şi de servire are o calificare de profil.

2. Restaurant cu specific – unitate de alimentaţie publică care prin amenajări, dotări, 
ţinuta lucrătorilor şi preparatele culinare oferite corespunde unui specific local, regional, naţional 
(restaurant „românesc”, „moldovenesc”, „dobrogean”, „bănăţean” etc.) sau reprezintă unităţi 
tradiţionale – han, cramă, colibă, şură etc.

3. Restaurant specializat – unitate de alimentaţie publică în care consumatorilor li se 
oferă, în principal, un sortiment specializat de preparate culinare şi băuturi, aflat în permanenţă 
în lista-meniu a unităţii, în condiţiile unor  amenajări şi dotări clasice sau adecvate structurii 
sortimentale (vânătoresc, pescăresc etc.) care formează obiectul specializării.

3.1. Restaurant-zahana – unitate de alimentaţie publică în care se servesc, în special la 
comandă, în tot timpul zilei, produse şi subproduse din carne neporţionate (organe), pregătite 
la grătar şi alese de consumatori din vitrine le de expunere sau de pe platou, o dată cu luarea 
comenzii. Sortimentul oferit mai poate cuprinde: ciorbe, borşuri, tuslama, tochitură, salate, 
dulciuri de bucătărie şi băuturi.

3.2. Restaurant lacto-vegetarian, dietetic – unitate de alimentaţie publică în care se desfac 
în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi derivate din lapte, ouă, 
carne de pasăre sau de vacă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum şi dulciuri de 
bucătărie, îngheţată şi băuturi nealcoolice.

3.3. Restaurant-pensiune – unitate de alimentaţie publică care oferă mai multe variante de 
meniuri complete cu baremuri fixe. Băuturile cuprinse în meniu sunt limitate la sortimentele de 
răcoritoare şi ape minerale. Poate funcţiona şi pe bază de abonament. 

În aceste unităţi se pot oferi suplimentar diferite sortimente de preparate şi băuturi, inclusiv 
alcoolice, altele decât cele cuprinse în cadrul meniurilor zilnice.

4. Braserie – unitate de alimentaţie publică care asigură în tot cursul zilei servirea 
consumatorilor cu un sortiment mai restrâns de preparate culinare (preparate reci, minuturi, 
1-2 feluri de mâncare), produse de cofetărie-patiserie şi băuturi.

Art. 10-13
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5. Pizzerie – unitate specializată care oferă, cu preponderenţă, sortimente de pizza şi de 
paste făinoase. Suplimentar se pot oferi gustări, salate, produse de patiserie şi sortiment variat 
de băuturi, cu preponderenţă slab alcoolizate.

 6. Berărie – unitate de alimentaţie publică caracterizată prin vânzarea cu preponderenţă a 
berii de diverse sortimente, oferită consumatorilor în recipiente specifice (ţap, halbă, cană, sonde) 
de diferite capacităţi, alături de produse şi preparate care se asociază în consum cu aceasta, 
precum: gustări calde şi reci, minuturi (din ouă, legume etc.), specialităţi de zahana (1-2 preparate). Se 
mai poate oferi un sortiment restrâns de băuturi alcoolice, precum şi băuturi nealcoolice.

7. Bar – unitate de alimentaţie publică cu program de zi sau de noapte în care se desfac 
băuturi alcoolice şi nealcoolice, un sortiment restrâns de produse culinare. Cadrul ambiental 
este completat cu program artistic, audiţii muzicale, jocuri electronice şi video.

7.1. Bar de zi – unitate care poate funcţiona c a subunitate distinctă în cadrul restaurantelor, 
precum şi ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi alcoolice 
şi nealcoolice, simple sau în amestec, cafea, gustări în sortiment restrâns, specialităţi de 
cofetărie.

7.2. Bar de noapte – unitate de alimentaţie publică cu caracter distrac tiv, având orar de 
funcţionare pe timpul nopţii. Prezintă un program variat de divertisment, de music-hall şi dans, 
iar consumatorilor li se oferă o gamă variată de băuturi, mai ales de cocteiluri, gustări, sortiment 
restrâns de preparate la grătar, specialităţi de cofetărie-patiserie.

7.3. Café-bar, cafenea – unităţi specifice desfacerii, cu prioritate, a sortimentelor variate 
de  cafea şi derivate din ciocolată, cacao, ceai, băuturi alcoolice fine la pahar, băuturi răcoritoare, 
sandvişuri, produse de cofetărie-patiserie. În dotarea unităţilor un rol important revine utilajelor 
pentru pregătirea cafelei şi, în primul rând, a cafelei expresso.

7.4. Disco-bar, Video-bar, Discotecă – unităţi cu profil de divertisment pentru tineret, 
divertismentul fiind realiz at prin intermediul muzicii şi al dansului, în acest sens unitatea fiind 
dotată şi amenajată corespunzător. Sortimentele oferite sunt asemănătoare celor din baruri, 
cu deosebirea că băuturile vor fi prioritar nealcoolice sau slab alcoolizate, având în vedere că 
majoritatea clientelei o reprezintă tineretul.

7.5. Bar biliard – unitate cu profil preponderent recreativ, realizat prin posibilitatea practicării 
biliardului, unde se servesc băuturi şi  un sortiment restrâns de sandvişuri, produse de 
patiserie-cofetărie.

7.6. Snack-bar – unitate de alimentaţie publică care asigură clienţilor o servire rapidă pe 
tot parcursul zilei, cu sortiment restrâns de minuturi, pr eparate la grătar, produse de 
cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice, ceaiuri, cafele şi un sortiment restrâns de băuturi 
alcoolice. Specific acestui tip de unitate este prezenţa unei tejghele-bar, în spatele căreia 
preparatele se pregătesc la vederea clienţilor, cu un front de desfacere care să permită şi 
servirea directă a consumatorilor.

8. Fast-Food – unitate care propune clientelei sale, în principal tineri, o servire rapidă de 
produse, la preţuri unitare. Oferta de  produse se reduce la un sortiment limitat şi st andardizat, 
de regulă bazat pe un singur produs de bază, şi este prezentată de obicei pe panouri 
luminoase. Preparatele sunt preluate de clienţi la casă în momentul plăţii şi consumate pe loc 
sau în afara unităţii. Produsele sunt oferite în inventar de servire de unică folosinţă.

9. Unităţi tip bufet, bodegă, birt, rotiserie
9.1. Bufet – unitate de alimentaţie publică care funcţionează de obicei independent sau în 

incinta unor instituţii. Se oferă, în general, un sortiment restrâns de preparate culinare, calde 
şi reci, pregătite în b ucătăria proprie sau aduse din afară, şi de băuturi.

9.2. Bodegă – unitate de alimentaţie publică cu spaţiu restrâns de servire, de largă 
accesibilitate, care oferă un sortiment restrâns de gustări şi preparate la grătar, băuturi alcoolice, 
servite de regulă la pahar, şi nealcoolice, ca fea. Servirea se face de regulă la tejghea-bar.

9.3. Birt – unitate de alimentaţie publică asemănătoare cu bodega, amplasată de regulă în 
pieţe, gări, autogări.
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9.4. Rotiserie – unitate de alim entaţie publică cu spaţiu restrâns de servire, care oferă 
clienţilor, în principal, produse preparate la rotisor , salate, sortiment restrâns de băuturi alcoolice, 
produse de patiserie-cofetărie, cafea. Mobilierul caracteristic îl constituie  rotisorul amplasat în 
interiorul spaţiului de servire şi vitrina frigorifică în care sunt expuşi pui şi alte specialităţi din 
carne pentru preparat în prezenţa clienţilor.

10. Unităţi tip pub şi bistro
Sunt unităţi de alimentaţie publică de influenţă englezească, respectiv franţuzească, care 

oferă sortimente de băuturi şi preparate culinare specifice zonelor de influenţă.
11. Cabaret – unitate de alimentaţie publică cu caracter de recreere şi divertisment în care 

se desfăşoară spectacole complexe cu valoare artistică deosebită. Se oferă cosumatorilor 
preparate culinare de cofetărie-patiserie, diverse băuturi alcoolice şi nealcoolice. De obicei, 
suprafaţa de servire este realizată în amfit eatru, pentru ca programul artistic muzical să poată 
fi vizionat de la toate mesele.

12. Unităţi tip cofetărie, patiserie
Sunt unităţi de alimentaţie publică care oferă consumatorilor preparate de cofetărie-patiserie 

produse în laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unităţi de profil, biscuiţi şi produse 
zaharoase ale producătorilor specializaţi, băuturi nealcoolice, cafea, ceai, fructe, produse 
specifice micului dejun, precum şi diferite sortimente de băuturi  fine pentru consum la 
domiciliu. Majoritatea unităţilor de acest tip, pe lângă asigurarea condiţiilor pentru consumul 
pe loc, vinde şi produse pentru consum la domiciliu.

În această tipologie se încadrează:
12.1. Cofetăriile şi bomboneriile – unităţi specializate în vânzarea de produse de 

cofetărie-patiserie, sortimente de bomboane.
12.2. Patiserie-plăcintărie – unităţi care vând, în general, produse de patiserie în stare 

caldă, în acest scop fiind preferabil ca produsele să fie realizate în laboratoarele proprii. La 
vânzarea acestor produse se poate oferi şi bere.

12.3. Simigerie-cov rigărie-gogoşerie – unităţi cu spaţiu restrâns de servire sau chioşc, 
amplasate în zone de trafic pietonal intens, care se pot organiza fi e ca spaţii ce reunesc cele 
trei specialităţi, fie ca unităţi profilate pe o singură specialitate. Produsele acestor unităţi se 
vând, de regulă, în stare caldă.

13. Ceainărie – unitate de alimentaţie publică, specializată în pregătirea şi servirea unei 
g ame largi de ceaiuri, alături de care se oferă sandvişuri şi produse de cofetărie-patiserie.

14. Restaurantele cu caracter social
Aceste unităţi sunt restaurante pentru colectivităţi şi sunt amplasate în incinta instituţiilor 

sau se pot organiza ca unităţi independente care livrează, pe baze contractuale, preparate 
culinare la sediul/domici liul persoanelor juridice/fizice.

Principalele tipuri de restaurante pentru colectivităţi sunt:
14.1. Cantină-restaurant – unitate de alimentaţie publică în care mesele sunt servite în 

general pe bază de abonamente pentru meniuri unice; d otarea acestor unităţi se face cu mobilier 
şi inventar simplu.

14.2. Restaurant cu autoservire (self-service) – unitate de alimentaţie publică cu desfacere 
rapidă, în care consumatorii îşi aleg şi se servesc singuri cu preparate culinare, de cofetărie-pati serie, 
cu băuturi, expuse în linii de autoservire cu flux dirija t. Consumul produselor are loc la mese.

15. Terasă/grădină de vară – funcţionează în sezonul cald fie în structura unei unităţi de 
alimentaţie publică, fie ca unitate independentă, de sine stătătoare, oferind un sorti ment de 
băuturi şi/sau de preparate specific tipologiei anterior prezentate.

În cazul în care terasa/grădina de vară funcţionează ca unitate de sine stătătoare, agentul 
economic este obligat să înscrie pe firmă denumirea „TERASĂ”, urmată de tipul unităţii respective 
(Terasă-bar, terasă-bufet, terasă-restaurant etc.).

Pentru unităţile de alimentaţie publică cu activitate complexă, care cumulează caracteristici 
specifice mai multor tipuri, tipul unităţii va fi declarat în funcţie de activitatea predominantă.

Anexa nr. 1
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Anexa nr. 2

DECLARAŢIE
Subsemnatul ...................................................., cu domiciliul în .........................................

., str. .................................. nr. ....., judeţul/sectorul ........, în calitate de*) ................................ la 
Societatea Comercială ................................. ............, înregistrată la registrul comerţului sub 
nr. de înmatriculare ........../...../....., cu sediul social în ......................................judeţul/sectorul 
......................, str. ............................................ nr. .........., declar pe propria răspundere că 
unitatea de alimentaţie publică situată în ............................... (sediul unităţii)............................. este 
de tipul .........., având următoarele caracteristici funcţionale:

1. Total suprafaţă (m2) ............................................., din care:
– de servire .............................................................;
– de pregătire/predare ............................................;
– de depozitare .......................................................;
– anexe-utilităţi ................ (birouri, grupuri sanitare, vestiare etc.).........................;
2. Numărul locurilor pentru consumatori:

Total,
din care:
saloane

Terasă Grădină de vară

 
 

Data .......                                   Semnătura agentului economic şi ştampila societăţii .............

___________
*) Patron, director, administrator.
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53. H.G. nr. 559/2001 
privind unele măsuri de comercializare 
a produselor alimentare şi nealimentare 

în staţiunile turistice

publicată în
M. Of. nr. 335 din 22 iunie 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
de turism în România,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Comercializarea în staţiunile turistice a alimentelor, respectiv a preparatelor şi 
semipreparatelor din carne, lapte, ouă, a produselor de panificaţie, de patiserie şi de cofetărie, 
precum şi a băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoolice, calde şi reci, este permisă numai în 
structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică clasificate şi în unităţile 
specializate.

(2) Comercializarea produselor menţionate la alin. (1) prin rulote, standuri şi chioşcuri este 
permisă numai în zone publice special amenajate şi autorizate conform reglementărilor 
legale. Orice alt mod de comerţ ambulant este interzis în staţiunile turistice.

Art. 2. Comercializarea produselor nealimentare, a produselor alimentare preambalate, 
precum şi a legumelor şi fructelor se face în zone/spaţii stabilite de autorităţile administraţiei 
publice locale, cu avizul Ministerului Turismului, şi care îndeplinesc condiţiile impuse de normele 
sanitare.

Art. 3. Desfacerea băuturilor alcoolice, a băuturilor nealcoolice şi a cafelei la dozator, a 
îngheţatei prin aparat de îngheţată, precum şi a băuturilor răcoritoare îmbuteliate şi a îngheţatei 
preambalate se face cu respectarea normelor sanitare.

Art. 4. Nerespectarea prevederilor art. 1-3 constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite 
în astfel de condiţii încât să fi e considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 
800.000 lei la 1.000.000 lei[1].

Art. 5. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii 
împuterniciţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Turismului şi ai Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi ai primarilor.

Art. 6. Contravenţiilor prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modifi cările şi completările ulterioare.

[1] N.R. sumele sunt exprimate în lei vechi (ROL).



54. Legea nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun

publicată în
M. Of. nr. 435 din 21 iunie 2002

cu modificările şi completările aduse prin:
O.G. nr. 13/2003 privind modifi carea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun (M. Of. nr. 64 din 2 februarie 2003), aprobată 
prin Legea nr. 275/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modifi carea şi 
completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun (M. Of. nr. 451 din 25 iunie 2003);

Legea nr. 90/2004 privind modifi carea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun[1] (M. Of. nr. 342 din 20 aprilie 2004);

Legea nr. 553/2004 pentru modifi carea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modifi carea şi 
completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor 
din tutun (M. Of. nr. 1161 din 8 decembrie 2004);

O.U.G. nr. 58/2006 privind modifi carea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun (M. Of. nr. 763 din 7 septembrie 2006), 
aprobată prin Legea nr. 433/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2006 
privind modifi carea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun (M. Of. nr. 976 din 6 decembrie 2006);

O.G. nr. 5/2008 privind modifi carea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun (M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2008), 
rectifi cată în M. Of. nr. 116 din 14 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 203/2008 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modifi carea şi completarea Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (M. Of. nr. 729 din 28 
octombrie 2008).

Art. 1.[2] Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului 
produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spaţii publice închise, prin inscripţionarea 
pachetel or cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a 
populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le 
achiziţioneze, prin indicarea în produsele fi nale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid 
de carbon, precum şi unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, 
având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare 
ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat 
al calităţii vieţii populaţiei din România.

Art. 2. În sensul prezentei legi, prin:
a)[3] produse din tutun se înţelege produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau 

mestecatului, fabricate total ori parţial din tutun, modificat genetic sau nu;

[1] Potrivit art. III din Legea nr. 90/2004, astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea 
nr. 553/2004, „prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor 
art. 3 alin. (9) de la pct. 6 şi ale art. 31-33 de la pct. 7 din prezenta lege, precum şi a prevederilor 
art. 3 alin. (5), (51), (8) şi (10) şi ale art. 6 din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006”.

[2] Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 90/2004.
[3] Lit. a) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 13/2003.



II. Produse alimentare • 626

b)[1] tutun de uz oral se înţelege toate produsele destinate uzului oral, cu excepţia celor 
care se fumează sau se mestecă, fabricate în totalitate sau parţial din tutun, sub formă de 
pudră, de particule fine sau orice altă combinaţie a ac estora, în special cele prezentate în 
pliculeţe porţionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteşte de un produs 
alimentar;

c) tutun de mestecat se înţelege tutunul prelucrat, tăiat sau mărunţit, destinat consumului 
prin mestecare;

d) tutun de prizat se înţelege produsul de tutun prelucrat, măcinat până la stadiul de pulbere 
fină, destinat consumului prin prizare;

e)[2] fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut 
în ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe;

f) ţigarete se înţelege produsele din tutun ce conţin tutun prelucrat, tutun tăiat, învelit într-un 
sul longitudinal de hârtie,   cu secţiune rotundă sau ovală, care conţine tutun prelucrat, dispus 
într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct;

g) trabucuri – termen generic pen tru ţigările de foi;
h) ţigări de foi se înţelege produsele din tutun obţinute prin învelirea tutunului de umplutură 

(tăiat sau mărunţit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat;
i)[3] cigarillos se înţelege ţigările de foi de dimensiuni mici;
j)[4] gudron se înţel ege condensatul anhidru brut de fum fără nicotină;
k)[5] ni cotină se înţelege alcaloizi nicotinici;
k1)[6] substanţe de plecare se înţelege arome, solvenţi, umectanţi, adezivi şi agenţi de 

îngroşare, aditivi, sosuri, coloranţi şi agenţ  i de colorare, conservanţi;
l) ingredient se înţelege orice substan  ţă sau orice constituent, cu excepţia frunzelor de tutun 

şi a altor părţi na  turale sau neprelucrate din tutun, folosit la prep ararea sau producerea produselor 
din tutun şi care se regăseşte în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, 
filtru, cerneală şi adezivi;

m) spaţii pub lice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice centrale şi locale, 
instituţii sau unităţi economice, de alimentaţie publică, de turism, comerciale, de învăţământ, 
medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, toate mijloacele de transport în comun, 
autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, spaţiile închise de la l ocul de muncă sau alte 
spaţii prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi special amenajate pentru fumat din 
incinta acestora;

n)[7] spaţii închise de la locul de muncă se înţelege toate spaţiile din imobilele construcţii, 
precum halele industriale, spaţiile de depozitare, sălile de şedinţă, sălile de consiliu, holurile, 
coridoarele, toaletele, lifturile, birourile şi camerele;

o)[8] pachet se înţelege cea mai mică unitate de vânzare a unui produs din tutun;
p) ambalaj exterior se înţelege materialul sau obiectul folo  sit pentru ambalarea mai multor 

pachete cu produse din tutun în scopul vânzării cu amănuntul a produsului din tutun;
q) folie exterioară transparentă adiţională se înţelege materialul sau obiectul transparent 

folosit suplimentar pentru ambalarea unuia ori mai multor  pachete cu produse din tutun.

[1] Lit. b) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din Legea 
nr. 90/2004.

[2] Lit. e) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 13/2003.
[3] Lit. i) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 13/2003.
[4] Lit. j) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din Legea 

nr. 90/2004.
[5] Lit. k) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 58/2006.
[6] Lit. k1) a fost introdusă prin art. I pct. 3 din Legea nr. 90/2004.
[7] Lit. n) de la art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 5/2008.
[8] Lit. o), p) şi q) de la art. 2 au fost introduse prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 58/2006.

Art. 2
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Art. 3. (1) Se interzice fumatul în spaţiile publice î nchise.
(11)[1] Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de stat şi private.
(2)[2] În spaţiile publice închise, fumatul este permis numai în camere special amenajate 

pentru fu mat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:
a) să servească exclusiv fumatului;
b) să nu fie spaţiu de tranzit sau de acces în spaţiul public închis;
c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului de  tutun;
d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
e) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: 

«Cameră pentru fumat», «încăpere în care este permis fumatul» sau «Loc pentru fumat», astfel 
încât orice persoană să poată fi avizată asupra faptului că numai în acel spaţiu se poate fuma.

(21)[3] Pe rsoanele responsabile din instituţiile menţionate conform art. 2 lit. m) şi n) vor 
elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne prin care să delimiteze spaţiile  în incinta 
cărora este permis fumatul de cele în care este interzis fumatul, prin marcarea ultimelor cu 
indicatoare prin care să se indice: «Fumatul interzis» sau folosirea semnului internaţional, 
respectiv ţigareta barată de o linie transversală.

(3)[4] Fumatul este permis în baruri, discoteci, restaurante şi alte spa ţii publice cu destinaţie 
similară, numai în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii 
obligatorii:

a) să reprezinte cel mult 50% din suprafaţa spaţiului public închis destinat clienţilor;
b) să fie delimitate de restul spaţiului public închis, astfel încât să se asigure izolarea 

completă de acesta;
c) să nu fie spaţiu de tranzit sau de acces în spaţiul public închis;
d) să fie dotate cu sisteme de ventilaţi e funcţionale care să asigure eliminarea fumului de tutun;
e) să fie dotate cu scrumiere şi cu extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incen diilor;
f) să fie marcate la loc vizibil cu unul dintre următoarele indicatoare: «Loc pentru fu mat», 

«Spaţiu pentru fumat», «încăpere în care este permis fumatul».
(4)[5] Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică spaţii lor publice închise al căror proprietar, 

manager sau conducător al instituţi ei stabileşte şi afişează avertismentul: «în această clădire 
fumatul este complet interzis», «în această  instituţie fumatul este complet interzis», «în această 
unitate fumatul este complet interzis.»

(41)[6] Prevederile alin. (3) nu se aplică barurilor, discotecilor, restaurant elor şi altor spaţii 
publice cu destinaţie similară, a căror suprafaţă a întregului spaţiu public închis destinat clienţilor 
este mai mică de 100 m2, dacă proprietarul s au managerul acestora stabileşte şi afişează 
avertismentul: «în această unitate fumatul este permis».

(42)[7] Abrogat.
(5)[8] Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor.
(51)[9] Pachetele de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse pe piaţă 

până la data de 31 decembrie 2004.

[1] Alin. (11) al art. 3 a fost introdus prin art. I pct. 5 din O.G. nr. 13/2003.
[2] Alin. (2) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 5/2008.
[3] Alin. (21) al art. 3 a fost introdus prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 13/2003.
[4] Alin. (3) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 5/2008.
[5] Alin. (4) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 5/2008.
[6] Alin. (41) al art. 3 a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 5/2008.
[7] Alin. (42) al art. 3, introdus prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 5/2008, a fost abrogat prin art. I pct. 1 

din Legea nr. 203/2008.
[8] Alin. (5) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 5/2008.
[9] Alin. (51) al art. 3 a fost introdus prin art. I pct. 12 din O.G. nr. 13/2003.

Art. 3
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(52)[1] Se interzice comercializarea pachetelor de ţigarete care c onţin mai puţin de 20 de 
bucăţi.

(6)[2] Se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate.
(61)[3] Se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.
(7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun 

se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 
a ni.

(71)[4] Se in terzice comercializarea produselor din tutun în spitale şi unităţi de învăţământ, 
cu excepţia unităţilor de învăţământ superior.

(8)[5] Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei inter  ne, precum şi punerea pe piaţă 
a oricărui pachet de ţigarete care nu poartă inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotină şi 
monoxid de carbon din gazele măsurate.

(81)[6]  Abrogat.
(9)[7] Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă 

a oricărui produs din tutun care nu este inscripţionat cu avertismentele prevăzute de legislaţia 
în domeniu.

(10) Este interzisă punerea pe piaţă a oricăror produse din tutun de uz oral.

Ar  t. 31.[8] Tutunul, produsele din tutun, precum şi ingredientele utilizate la fabricarea produselor 
din tutun trebuie să îndeplinească cel puţin nivelul minim a l condiţiilor prevăzute în reglementările 
legale în vigoare.

Art. 32.[9] (1) Ţigaretele puse în circulaţie comercializate sau fabricate nu vor avea un conţinut 
mai mare de:

a) 10 mg/ţigaretă, pentru gudron;
b) 1 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
c) 10 m  g/ţigaretă, pen tru monoxid de carbon.
(2) Este permis importul de ţigarete fabricate în statele membre ale Uniunii Europene care 

respectă reglementările comunitare privind conţinutul maxim de gudron, nicotină şi monoxid 
de carbon.

(3)[10] Măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor  se 
realize ază în laboratoare agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii Publice sau în laboratoare 
acreditate şi monitorizate de autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.

(4)[11] Ministerul Sănătăţii Publice va face publică lista laboratoarelor agreate şi monitorizate 
de Ministerul Sănătăţii Publice, specificând cri teriile utilizate la agreare şi meto dele de monitorizare 
aplicate, precum  şi lista laboratoarelor acreditate şi monitoriz ate de autorităţile competente ale 
altor state membre ale Uniunii Europene.

(5) Determinarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se 
face pe baza standardelor următoare:   ISO 4387 – pentru gudron, ISO 10315 – pentru nicotină, 

[1] Alin. (52) al art. 3 a fost introdus prin art. I pct. 5 din O.G. nr. 5/2008.
[2] Alin. (6) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 90/2004.
[3] Alin. (61) al art. 3 a fost introdus prin art. I pct. 6 din O.G. nr. 5/2008.
[4] Alin. (71) al art. 3, introdus prin art. I pct. 7 din O.G. nr. 5/2008, este reprodus astfel cum a fost 

modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 203/2008.
[5] Alin. (8) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.G. nr. 13/2003.
[6] Art. (81) al art. 3, introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 275/2003, a fost abrogat prin art. I 

pct. 5 din Legea nr. 90/2004.
[7] Alin. (9) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.G. nr. 5/2008.
[8] Art. 31 a fost introdus prin art. I pct. 7 din Legea nr. 90/2004.
[9] Art. 32 a fost introdus prin art. I pct. 7 din Legea nr. 90/2004.
[10] Alin. (3) al art. 32 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 5/2008.
[11] Alin. (4) al art. 32 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 5/2008.

Art. 31-32



629 • Legea nr. 349/2002

ISO 8454 – pentru monoxid de carbon. Acurateţea indicaţiilor privind gudronul şi nicotină de 
pe pachete se verifică în conformitate cu ISO 8243.

(6) Ministerul Sănătăţii poate să solicite producătorilor sau importatorilor efectuarea oricăror 
teste su  plimentare în vederea determinării concentraţiei altor substanţe conţinute de produsele 
din tutun, pentru fiecare marcă sau tip, în scopul evaluării efectului acestor substanţe asupra 
sănătăţii, în mod special a potenţialului acestora de a provoca dependenţă.

(61)[1] Testele suplimentare solicitate conform alin. (6) vor fi efectuate în laboratoarele agreate  
sau acreditate conform alin. (3).

(7) Rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) vor fi transmise anual 
Ministerului Sănătăţii.

(8) Ministerul Sănătăţii poate solicita rezultatele testelor efectuate conform prevederilor 
alin. (6) la un interval mai mare decât cel prevăzut la alin. (7) atunci când caracteristicile 
produselo r din tutun nu se modifică.

(9) Ministerul Sănătăţii este notificat de fiecare dată când caracteristicile produselor din 
tutun se modifică.

(10) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Asociaţia de 
Standardizare din România – ASRO – vor asigura adoptarea standardelor ISO ca standarde 
române până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 33. [2] La fabricarea produselor din tutun se utilizează numai substanţe de plecare din 
lista aprobată prin ordin comun al ministrului sănă tăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, 
apelor şi mediului, emis până la 31 decembrie 2004.

Art. 34.[3] (1) Pr oducătorii sau importatorii de produse din tutun întocmesc un dosar al 
produsului care conţine următoarele:

a) lista cu toate ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie a produselor din tutun, 
precum şi cantităţile acestora,  după tipul şi marca produsului. Lista va fi redactată în ordinea 
descrescătoare a cantităţii fiecărui ingredient din pro dus;

b) declaraţie cu privire la motivul utilizării ingredientelor listate în produsele din tutun, cu 
indicaţii referitoare la categoria şi funcţia lor;

c) date toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele 
utilizate, indiferent  de forma lor de prezentare, cu referiri speciale la efectul lor asupra sănătăţii, 
menţionând orice efect de inducere a dependenţei;

d)[4] conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, în cazul ţigaretelor.
(2)[5] Dosarul întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual, până la data 

de 1 septembrie, de către producător sau importator, pentru notificare , la autoritatea competentă 
desemnată de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Informaţiile cu privire la conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, rezultatul 
testelor suplimentare efectuate la solicitarea Ministerului Sănătăţii, precum şi declaraţia, datel e 
toxicologice din dosarul produsului, lista cu ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie, cu 
excepţia celor care conţin formule specifice de prod us, indicate de producător drept secret de 
fabricaţie, sunt informaţii publice.

(4) Ministerul Sănătăţii asigură informarea consumatorilor cu privire la datele prevăzute 
la alin. (3), prin orice mijloc adecvat. Lista de ingrediente a fiecărui produs, precum  şi 
conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon vor fi făcute publice de către   Ministerul 
Sănătăţii.

[1] Alin. (61) a fost introdus prin art. I pct. 10 din O.G. nr. 5/2008.
[2] Art. 33 a fost introdus prin art. I pct. 7 din Legea nr. 90/2004.
[3] Art. 34 a fost introdus prin art. I pct. 7 din Legea nr. 90/2004.
[4] Lit. d) de la alin. (1) al art. 34 a fost introdusă prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 5/2008.
[5] Alin. (2) al art. 34 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.G. nr. 5/2008.

Art. 33-34
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(5)[1] Normele pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se stabilesc conform reglementărilor 
comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 4. (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permis ă în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.

(2)[2] Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori 
comercializarea altor produse este interzisă.

Art. 5. Proprietarii sau managerii care administrează spaţiile publice în care este interzis 
fumatul au obligaţia de a afi şa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.

Art. 6. (1)[3] Fiecare pachet care conţine ţigarete, în momentul punerii pe piaţă a produsului, 
tre buie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, 
de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare a 
pachetului.

(11)[4] Denumirea monoxid de  carbon se va tipări în formă neprescurtată, respectiv «monoxid 
de carbon», şi nu CO.

(12)[5] Pachetul de ţigarete este un paralelipiped dreptunghic, compus din 6 suprafeţe/feţe: 
două suprafeţe mari sau principale, două suprafeţe mijlocii sau laterale şi două suprafeţe mici.

(2)[6] Fi ecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a 
altor produse din tutun care nu se fumează, se inscripţionează, în limba română, cu un 
avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează:

a) avertismentul general se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apari ţia regulată, 
folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: «Fumatul ucide», cu varianta: «Fumatul poate 
să ucidă» şi «Fumatul dăunează grav sănătăţii tale şi a celor din jur»;

b)[7] avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui 
ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu 
amănuntul a produsu lui;

 c) prin cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului se înţelege una dintre cele două suprafeţe 
vizibile mari, aleasă ca referinţă;

d) avertisment ul general acoperă cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei vizibile a 
pachetului pe care este tipărit;

e) avertismentul adiţ ional se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată 
a unuia dintre cele 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege;

f)[8] avertismentul adiţional se tipăreş  te pe cealaltă suprafaţă vizibilă mare a pachetului şi 
a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în 
vânzarea cu amănuntul a produsului;

g) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40% din aria  externă a suprafeţei pachetului 
pe care este tipărit;

[1] Alin. (5) al art. 34 a fost introdus prin art. I pct. 13 din O.G. nr. 5/2008.
[2] Alin. (2) al art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.G. nr. 13/2003.
[3] Alin. (1) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.G. nr. 13/2003.
[4] Alin. (11) al art. 6 a fost introdus prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 275/2003.
[5] Alin. (12) al art. 6 a fost introdus prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 275/2003.
[6] Alin. (2) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.G. nr. 5/2008.
[7] Lit. b) de la alin. (2) al art. 6 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 14 din 

O.G. nr. 5/2008.
[8] Lit. f) de la alin. (2) al art. 6 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din 

O.U.G. nr. 58/2006.
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h)[1] avertismentul combinat constă în textul unui avertisment adiţ  ional şi o fotografie color 
sau altă ilustraţie care ilustrează consecinţele fumatului asupra sănătăţii şi se tipăreşte începând 
cu data de 1 iulie 2008 pe pachetele de ţigarete şi pe ambalajele lor exterioare şi, respectiv, 
cu data de 1 ianuarie 2009 pe pachetele şi pe ambalajele exterioare ale celorlalte produse din 
tutun destinate fumatului, cu excepţia trabucurilor ambalate la bucată. Normele tehnice de 
tipărire, precum şi selecţia elementelor grafice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii 
publice, conform reglementărilor comunitare în vigoare;

i)[2] pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât ţigaretele, la care cea mai vizibilă 
suprafa  ţă depăşeşte 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de cel 
puţin 22,5 cm2 pe fiecare suprafaţă.

(21)[3] Produsele din tutun care nu se fumează se inscripţionează în limba română cu 
următorul avertisment: «Acest pro  dus din tutun poate să dăuneze sănătăţii tale şi provoacă 
dependenţă.»

(22)[4] Textul avertismentului prevăzut la alin. (21) se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă 
a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior,   cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, 
folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun, şi acoperă cel puţin 30% din aria 
externă a suprafeţei pe care este tipărit.

(3)[5] Textul avertismentelor, precum şi conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de 
carbon este:

a) tipărit cu font negru îngroşat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa 
cea mai mare proporţie posibilă din aria tipărită;

b) tipărit cu minuscule,  cu excepţia primei litere a mesa-jului;
c)[6] tipărit centrat, paralel cu marginea superioară a pachetului;
d)[7] încadrat de un chenar negru cu grosimea de  minimum 3 mm şi maximum 4 mm, care 

nu interferează în niciun mod cu   elementele de text sau grafice ale avertismentului ori cu 
informaţia   oferită, cu excepţia produselor din tutun care nu se fumează;

(31)[8] Chenarul prevăzut la alin. (3) lit. d) este poziţionat centrat, paralel cu marginea 
pachetului sau ambalajului exterior, iar în exteriorul lui, deasupra avertismentelor de sănătate, 
se v a tipări centrat inscripţia: «Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE» (forma abreviată), 
dimensiunea textului, culoarea şi tipul fonturilor folosite rămânând la latitudinea producătorului. Acest 
chenar nu va fi inclus în suprafaţa alocată textului pe care îl încadrează, suprafaţă care va fi 
de 10%, 30%, respectiv 40% din aria externă a suprafeţei vizibile a pachetului, în funcţie de 
tipul avertismentului. 

(32)[9] Abrogat.

[1] Lit. h) de la alin. (2) al art. 6 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 14 din 
O.G. nr. 5/2008.

[2] Lit. i) de la alin. (2) al art. 6 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 14 din 
O.G. nr. 5/2008.

[3] Alin. (21) al art. 6, introdus prin art. I pct. 9 din Legea nr. 90/2004, este reprodus astfel cum a 
fost modificat prin art. I pct. 15 din O.G. nr. 5/2008.

[4] Alin. (22) al art. 6, introdus prin art. I pct. 9 din Legea nr. 90/2004, este reprodus astfel cum a 
fost modificat prin art. I pct. 16 din O.G. nr. 5/2008.

[5] Alin. (3) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 90/2004.
[6] Lit. c) de la alin. (3) al art. 6 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 5 din 

O.U.G. nr. 58/2006.
[7] Lit. d) de la alin. (3) al art. 6 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 17 din 

O.G. nr. 5/2008.
[8] Alin. (31) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.G. nr. 5/2008 

şi rectificat în M. Of. nr. 116 din 14 februarie 2008.
[9] Alin. (32) al art. 6, introdus prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 275/2003, a fost abrogat prin art. I 

pct. 11 din Legea nr. 90/2004.

Art. 6
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(4)[1] Se interzice tipărirea textului avertismentelor, precum şi a conţinutului de gudron, 
nicotină sau monoxid de carbon pe timbru.

(5)[2] Textul se tipăreşte astfel încât să nu poată fi mutat sau şters şi să nu devină neclar  
sau să fie ascuns ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului.

(51)[3] În cazul produselor din tutun, al  tele decât ţigaretele, textele avertismentelor pot fi 
fixate cu ajutorul adezivilor, astfel încât textul avertismentelor să nu poată fi înlăturat.

(6)[4] Pentru a se asigura identificarea şi trasabilitatea pro dusului, produsele din tutun vor fi 
marcate în mod corespunzător, prin indicarea numărului lotului sau a unui echivalent pe pachetele 
cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului şi a   datei producerii acestora.

(61)[5] Producătorul va marca data fabricaţiei folosind un cod intern de identificare a lotului, 
urmând ca organele de control să solicite producătorului sistemul propriu de codificare.

(7)[6] Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi pune rea pe piaţă 
a oricărui produs din tutun care poartă inscripţionat orice text, denumire, însemne ale mărcii, 
desene, fotografii sau orice alt semn care sugerează că un produs din tutun este   mai puţin 
nociv decât altele.

(71)[7] Abrogat.

Art. 7.[8] (1) Operatorii economici care produc şi importă pentru piaţa internă, precum şi cei 
care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 
alin. (5), (52), (6), (61), (71), (8), (9), (10) şi ale art. 6.

(11)[9] Abrogat.
(12)[10] La data  intrării în vigoare a  prezentei legi, producţia, importul şi comercializarea 

produselor din tutun care nu îndeplinesc condiţiile prezentei legi sunt interzise.
(13)[11] Stocul de produse din tutun aflat deja în circuitul comercial la data intrării în vigoare 

a legii, care nu  îndeplineşte co ndiţiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de 12 luni.
(2) Acţiunile de inspecţie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu şi controlul 

respectării prevederilor prez entei legi.

Art. 71.[12] Orice produs din tutun importat dintr-un stat membru al Uniunii Europene este 
admis pe teritoriul României dacă produsul a fost în mod legal fabricat sau comercializat în 
statul membru de origine şi oferă un grad echivalent de protecţie.

Art. 8. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Mini sterul Tineretului 
şi Sportului elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin 
mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.

Art. 81.[13] Abrogat.

[1] Alin. (4) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 90/2004.
[2] Alin. (5) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 90/2004.
[3] Alin. (51) al art. 6 a fost introdus prin art. I pct. 13 din Legea nr. 90/2004.
[4] Alin. (6) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 58/2006.
[5] Alin. (61) al art. 6 a fost introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 275/2003.
[6] Alin. (7) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 90/2004.
[7] Alin. (71) al art. 6, introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 275/2003, a fost abrogat prin art. I 

pct. 15 din Legea nr. 90/2004.
[8] Alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin I pct. 19 din O.G. nr. 5/2008.
[9] Alin. (11) al art. 7, introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 275/2003, a fost abrogat prin art. I 

pct. 16 din Legea nr. 90/2004.
[10] Alin. (12) al art. 7, introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 275/2003, este reprodus astfel cum 

a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 90/2004.
[11] Alin. (13) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 90/2004.
[12] Art. 71 a fost introdus prin art. I pct. 19 din Legea nr. 90/2004.
[13] Art. 81, introdus prin art. I pct. 20 din O.G. nr. 5/2008, a fost abrogat prin art. unic pct. 3 din 

Legea nr. 203/2008.

Art. 7-81
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Art. 9. Posturile de radio şi de televiziune naţionale pun la dispoziţie Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Tineretului şi Sportului un spaţiu 
de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maximă audienţă, 
pentru difuzarea de materiale promoţionale de preveni re şi combatere a consumului produselor 
din tutun.

Art. 91.[1] Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională 
civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 10.[2] Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a)[3] nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (11) se sancţionează cu amendă 

contravenţională de la 100 lei la 500 lei;
b)[4] nerespectarea prevederilor art . 3 alin. (2), (21), (3), (41), (5), (52), (6), (61) şi (71) şi ale 

art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 250 lei  la 1.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9), (10), ale art. 32 ali n. (1), (3), (61), (7), (9), 

ale art. 33, ale art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 6 se sancţionează cu amendă contravenţională 
de la  10.000 la 50.000 lei;

d) nerespectarea de către producători sau importatori a solicitărilor Ministerului Sănătăţii 
Publice prevăzute la art. 32 alin. (6) şi (7) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 
10.000 la 50.000 lei.

Art. 101.[5] Tutunul şi produsele din tutun care rezultă din săvârşirea contravenţiilor prevăzute 
la art. 10 se confi scă, în vederea distrugerii, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 11.[6] Sancţiunile pr evăzute la art. 10 lit. a) se aplică persoanelor fi zice; sancţiunile 
prevăzute la art. 10 lit. b) şi c) se aplică atât persoanelor fi zice, cât şi persoanelor juridice, după 
caz; sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. d) se aplică persoanel or juridice.

Art. 12.[7] (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (52), (6), (8), (9), (10), ale art. 32 alin. (1), 
ale art. 33, ale art. 34 alin. (1) şi (2), ale art. 4 alin. (2) şi ale art. 6  se sancţionează cu retragerea 
de pe piaţă a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele 
competente.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), (21) şi (3) se sancţionează cu suspendarea 
temporară a activităţii, până la remedierea situaţiei care a dus l a suspendarea activităţii.

Art. 13.[8] Abrogat.

Art. 14.[9] Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta 
lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi 
completările ulterioare.

[1] Art. 91 a fost introdus prin art. I pct. 20 din Legea nr. 90/2004.
[2] Art. 10 a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.G. nr. 5/2008.
[3] Lit. a) de la art. 10 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din Legea 

nr. 203/2008.
[4] Lit. b) de la art. 10 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din Legea 

nr. 203/2008.
[5] Art. 101 a fost introdus prin art. I pct. 22 din Legea nr. 90/2004.
[6] Art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.G. nr. 5/2008.
[7] Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 23 din O.G. nr. 5/2008.
[8] Art. 13 a fost abrogat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 90/2004.
[9] Art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 24 din O.G. nr. 5/2008.

Art. 9-14
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Art. 141. [1] Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele 
împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii Publice şi de către Autorit atea Na ţională 
pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 142.[2] Ministerul Sănătăţii Publice transmite Comisiei Europene, anual şi ori de câte 
ori apar modifi cări:

a) datele şi informaţiile care rezultă din aplicarea art. 32 şi 34;
b) lista laboratoarelor agreate pentru măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid 

de carbon din produ  sele din tutun, precum şi criteriile utilizate pentru agreare şi metodele de 
monitorizare aplicate.

Art. 15.[3] Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I, cu excepţia prev ederilor art. 3 alin. (8) şi (9) şi ale art. 6, care 
intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.

Prezent a lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniuni i Europene 
nr. 2001/37/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau administrative 
ale statelor membre cu privire la producerea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 194 din 18 iulie 2001, pag. 26-35.

Anexă

Lista cuprinzând avertismente de sănătate adiţionale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)

1. Fumătorii mor mai tineri.
2. Fumatul blochează circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident 

vascular cerebral.
3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.
4. Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră.
5. Protejaţi copiii: nu-i lăsaţi să respire fumul dumneavoastră!
6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră vă poate ajuta să vă lăsaţi de fumat.
7. Fumatul dă dependenţă, nu începeţi să fumaţi!
8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.
9. Fumatul poate provoca o moarte lentă şi dureroasă.
10.[4] Pentru a renunţa la fumat, consultaţi doctorul/farmacistul dumneavoastră.
11. Fumatul încetineşte circulaţia sângelui şi provoa că impotenţă.
12. Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielii).
13. Fumatul poate dăuna calităţii spermei şi scade fertilitatea.
14.[5] Fumul de ţigară conţine benzen, nitrozamine, formaldehidă şi cianuri.

[1] Art. 141, introdus prin art. I pct. 25 din Legea nr. 90/2004, este reprodus astfel cum a fost 
modificat prin art. 25 din O.G. nr. 5/2008.

[2] Art. 142 a fost introdus prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 58/2006.
[3] Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă prin pct. 8 al art. I din 

O.U.G. nr. 58/2006.
[4] Pct. 10 din anexă este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 25 din O.G. nr. 13/2003.
[5] Pct. 14 din anexă este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 26 din O.G. nr. 13/2003.

Art. 141-15



55. H.G. nr. 173/2006 
privind trasabilitatea şi etichetarea 
organismelor modifi  cate genetic 

şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, 
obţinute din organisme modifi cate genetic

publicată în
M. Of. nr. 206 d in 6 martie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia Rom  âniei, republicată, al art. 11 şi al art. 4 alin. (3) din 
Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi 
comp letările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta hotărâre   prevede cadrul legal pentru asigurarea trasabilităţii produselor 
constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, precum şi 
pentru alimente şi hrana pentru animale, produse din organisme modificate genetic, având ca 
obiectiv facilitarea etichetării corespunzătoare, monitorizarea efectelor asupra mediului şi, după 
caz, asupra sănătăţii umane şi sănătăţii animale şi aplicarea măsurilor corespunzătoare de 
management al riscului ce includ, dacă este necesar, retragerea de pe piaţă a produselor.

Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se aplică în toate stadiile introducerii pe piaţă a:
a) produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme;
b) alimentelor produse din organisme modificate genetic;
c) hranei pentru animale, produsă din organisme modificate genetic.
(2) Prezenta hotărâre nu se aplică produselor medicinale pentru uz uman şi veterinar 

autorizate în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

Art. 3. În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnifi caţii:

a) organism modificat genetic sau OMG – organism modificat genetic astfel cum este definit 
în art. 3 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare 
şi comercializare a organismelor modificate geneti c prin tehnicile biotehnologiei moderne, 
precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată c u modificări şi completări prin Legea 
nr. 214/2002, exclu zând organismele obţinute prin tehnicile de modificare genetică prevăzute 
în anexa nr. 1 partea B şi în anexa nr. 2 partea A la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002;

b) produs din OMG – produsul derivat în totalitate sau în parte din OMG, dar care nu conţine 
sau nu este constituit din OMG;

c) trasabilitate OMG – capacitatea de a urmări OMG şi produsele provenite din OMG în 
toate stadiile introducerii pe piaţă a acestora în cadrul lanţurilor de producţie şi de distribuţie;

d) cod unic de identificare – un simplu cod numeric sau alfanumeric care serveşte la 
identificarea unui OMG pe baza evenimentului de transformare prin care a fost realizat şi care 
prevede mijloacele pentru a restabili informaţii specifice pertinente pentru acest OMG;
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e) operator – persoana fizică sau juridică care introduce pe piaţă un produs sau care 
primeşte un produs ce a fost introdus pe piaţa naţională, în oricare stadiu al lanţului de producţie 
şi distribuţie, dar care nu include consumatorul final;

f) consumator final – ultimul consumator care utilizează produsul în afara oricărei activităţi 
sau operaţii comerciale;

g) aliment – aliment astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 150/2004 privind 
siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

h) ingredient – ingredient astfel cum este definit la art. 7 din anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare;

i) hrană pentru animale – hrana pentru animale astfel cum este definită la art. 3 lit. e) din 
Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

j) introducerea pe piaţă – introducerea pe piaţă astfel cum este definită la art. 3 lit. h) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 lit. j) 
din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

k) prima etapă a introducerii pe piaţă a produsului – tranzacţia iniţială din cadrul lanţurilor 
de producţie şi distribuţie prin care un produs este făcut disponibil unei terţe părţi;

l) produs preambalat – orice articol unic oferit spre vânzare, care constă dintr-un produs şi 
din materialul de ambalare în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, dacă un 
astfel de material de ambalare acoperă produsul complet sau numai parţial, cu condiţia ca 
produsul introdus în ambalaj să nu poată fi modificat decât dacă se deschide ori se schimbă 
materialul de împachetare.

Capitolul II. Cerinţe privind trasabilitatea 
şi etichetarea produselor constituite 

din sau care conţin OMG

Art. 4. (1) În prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs constituit din organisme 
modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, inclusiv în vrac, operatorii trebuie să 
se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul:

a) produsul conţine sau este constituit din OMG;
b) codul/codurile unice de identificare atribuit/atribuite acestor OMG.
(2) În toate etapele ulterioare introducerii pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (1) operatorii 

trebuie să se asigure că informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) sunt transmise în scris 
operatorilor care primesc produsele.

(3) În cazul produselor constituite din sau care conţin amestecuri de OMG, care urmează 
să fie folosite numai şi direct ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, informaţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi înlocuite de o declaraţie de utilizare formulată de operator, 
însoţită de o listă cu codurile unice de identificare pentru toate aceste OMG care au fost utilizate 
pentru a constitui amestecul.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor art. 6, operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri 
standardizate, care să permită stocarea informaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) şi identificarea, 
pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului 
căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1).

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice din 
legislaţia naţională în vigoare.

Art. 5. Pentru produsele const ituite din sau conţinând OMG, operatorii trebuie să se asigure 
că:

a) pentru produsele preambalate constituite din sau conţinând OMG trebuie să fie înscrisă 
pe etichetă menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic” sau menţiunea 
„Acest produs conţine «numele organismului/organismelor» modificat/modificate genetic”;

Art. 4-5
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b) pentru produsele nepreambalate, oferite consumatorului final, menţiunea „Acest produs 
conţine organisme modificate genetic” sau menţiunea „Acest produs conţine «numele organismului/
organismelor» modificat/ modificate genetic” trebuie să apară pe un afiş, care să însoţească 
expunerea la vânzare a produsului.

Art. 6. (1) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG într-o 
proporţie mai mică de 0,9%, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fi e întâmplătoare  sau 
inevitabile din punct de vedere tehnic.

(2) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG din produsele 
destinate utilizării directe ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, într-o 
proporţie mai mică de 0,9% din fiecare ingredient sau aliment constituit dintr-un singur ingredient, 
cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere 
tehnic.

Capitolul III. Cerinţe privind trasabilitatea alimentelor 
şi hranei pentru animale, 

obţinute din organisme modifi cate genetic

Art. 7. (1) În momentul în care produsele obţinute din OMG sunt introduse pe piaţă, operatorii 
trebuie să se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte 
produsul:

a) o indicaţie d espre fiecare dintre ingredientele alimentare obţinute din OMG;
b) o indicaţie des pre fiecare dintre furajele sau aditivii furajeri produşi din OMG;
c) în cazul produsel or pentru care nu există o listă a ingredientelor, o indicaţie conform 

căreia produsul este obţinut din OMG.
(2) Operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea 

informaţiilor specificate la alin. (1) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare 
tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele 
prevăzute la alin. (1), luându-se în considerare prevederile art. 8.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică fără a se aduce atingere altor prevederi specifice 
din legislaţia naţională.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică alimentelor şi  hranei pentru animale, obţinute din 
OMG, care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mică de 0,9% din ingredientele alimentare 
considerate individual sau alimentelor ce conţin un singur ingredient, cu condiţia ca aceste 
urme de OMG să fie prezente accidental sau imposibil de evitat tehnic.

Art. 8. (1) În cazul în care legislaţia naţională în vigoare prevede sisteme specifi ce de 
identifi care, precum numerotarea lotului pentru produse preambalate, operatorii nu sunt obligaţi 
să păstreze informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) şi la art. 7 alin. (1), cu condiţia ca aceste 
informaţii şi numărul de lot să fi e marcate clar pe ambalaj şi ca informaţiile despre numerele 
de lot să fi e păstrate pentru perioadele prevăzute la art. 4 alin. (4) şi la art. 7 alin. (2).

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs, 
la p relucrarea primară sau la reambalarea unui produs.

Capitolul IV. Măsuri de inspecţie şi control

Art. 9. (1) Autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniile: alimentaţie, protecţia 
consumatorilor, agr icultură, sănătate şi protecţia mediului asigură un sistem de control pentru 
verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, conform competenţelor.

(2) Acţiunile de inspecţie şi control pot, de asemenea, să includă inspecţie şi control privind 
deţinerea unui produs prevăzut l a art. 2 alin. (1).

Art. 6-9
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(3) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordine ale autorităţilor 
cu responsabilităţi, reguli detaliate pe ntru asigurarea sistemului de control.

Art. 10. (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele privind trasabilitatea şi 
etichetarea organismelor modifi cate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, 
produse din organisme modifi cate genetic, şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor privind stocarea informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi la 
art. 7 alin. (2), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON );

b) neetichetarea produselor în conformitate cu prevederile art. 5, cu amendă de la 500 lei 
(RON) la 2.000 lei (RON);

c) nerespectarea cerinţelor de trasabilitate, în con formitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) 
şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON );

d) refuzul operatorilor de a permite accesul inspectorilor autorităţilor competente în incintă, 
de a furniza materialele şi datele solicitate sau obstrucţionarea autorităţilor c ompetente de a-şi 
exercita atribuţiile, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

(2) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), agentul constatator 
poate dispune următoarele măsuri complementare:

a) oprirea temporară de la comercializare a produselor până la intrarea în legalitate;
b) oprirea temporară a activităţii în condiţiile în care s-a constatat săvârşirea contravenţiilor 

a doua oară  în decurs de 6 luni de la data aplicării amenzii contravenţionale.
(3) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) 

se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
şi a celor prevăz ute la alin. (1) lit. b) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor.

Capitolul V. Dispoziţii fi nale

Art. 11. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, 
controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri şi ia măsurile ce se impun, 
conform limitelor legale de competenţă.

Art. 12. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 30 iunie 2006.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 147  din 27 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea, începând cu data aderării 
României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Parlamentului european şi al Consiliului 
Uniunii Europene nr. 1.830/2003/CE privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate 
genetic şi trasa bilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate 
genetic şi care amendează Directiva 2001/18/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
L 268 din 18 octombrie 2003.

Art. 10-12



III. PRODUSE NEALIMENTARE



1. O.U.G. nr. 190/2000 
privind regimul metalelor preţioase 
şi pietrelor preţioase în România[1]

republicată în
M. Of. nr. 77 din 29 ianuarie 2004

cu modificările şi completările aduse prin:
Legea nr. 591/2004 pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România 
(M. Of. nr. 1224 din 20 decembrie 2004);

Legea nr. 458/2006 pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România 
(M. Of. nr. 1004 din 18 decembrie 2006);

Legea nr. 82/2007 pentru modifi carea art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România (M. Of. nr. 235 
din 4 aprilie 2007);

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 757 
din 12 noiembrie 2012).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1.[2] Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimu  l metalelor preţioase şi 
pietrelor preţioase în România.

Art. 2. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnifi caţii:

1. a)[3] metale preţioase – aurul, argintul şi metalele platinice, sub oric  e formă; titlurile minime 
ale metalelor preţioase care sunt supuse regimului reglementat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă sunt cele prevăzute în normele de aplicare a acesteia;

b)[4] metale platinice – platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul şi iridiul;
c)[5]   pietre preţioase – diamantele, rubinele, safirele, smaraldele; regimul pietrelor   preţioase 

este aplicabil şi perlelor naturale şi de cultură, precum şi pietrelor naturale de calitate gemă, 
a căror listă va fi anexată la normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă;

d) aur financiar – aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor 
plasa mente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri, plachete, 
având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub formă de monede din aur având titlul mai mare 
sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur 
financiar se realizează atât prin livrare fizică, cât şi prin operaţiuni în conturi de metal preţios 
sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci;

[1] Titlul ordonanţei este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 458/2006.
[2] Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 458/2006.
[3] Lit. a) de la pct. 1 al art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea 

nr. 458/2006.
[4] Lit. b) de la pct. 1 al art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea 

nr. 458/2006.
[5]   Lit. c) de la pct. 1 al art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea 

nr. 458/2006.
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e) aur monetar – acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de 
rezervă oficială de Banca Naţi onală a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă 
de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 
995/1.000;

f)[1] abrogată;
g)[2] abrogată;
h)[3] abrogată;
2.[4] operaţiuni cu metale şi pietre preţioase – actele de comerţ şi faptele de comerţ cu 

metale preţioa se şi pietre pr eţioase, care a u ca obiect:
a) producerea metalelor preţioase;
b) prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
c) vânzarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
d) cu mpărarea metalelor preţioase şi a pi etrelor preţioase;
e) păstrarea în depozit a metalelor preţioase  şi a pietrelor preţioase pentru cauză de comerţ;
f) introduce rea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
g) s coaterea din ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
h) mijlocirea operaţiunilor cu metale  preţioase şi pietre preţioase;
i) transportul de metale preţioase şi pietre pr eţioase, cu excepţia transportului efectuat în 

tranzit vamal;
j) prestări de  servicii care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;
k) marc area metalelor preţioase;
l) alte acte de comerţ şi fapte de comerţ care au ca obiect metale preţioase şi pietre p reţioase;
3.[5] titlu – proporţia de metal preţios fin conţinută de un obiect, exprima tă în miimi;
4.[6] autorizaţie – act ul emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care 

acordă dreptul de a desfăşura opera  ţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase;
5.[7] abrogat;
6.[8] abrogat;
7.[9] marcarea metalelor   preţioase – operaţiunea de atestare a conţinutului de metal preţios 

fin, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului 
şi/sau a vân zătorului cu  amănuntul ori  , după caz, a mărcii de certificare;

8.[10] marca de garanţie proprie – semnul individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase 
de către producătorul intern, importator sau vânzătorul c  u amănuntul;

9.[11] marca titlului – semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, care se 
aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase;

10.[12] marca de certificare – semnul convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele 
din metale preţioase de   către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul 
în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizaţi sau nu doresc   să 
îşi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora.

[1] Lit. f) de la pct. 1 al art. 2 a fost abrogată prin art. I pct. 4 din Legea nr. 458/2006.
[2]  Lit. g) de la pct. 1 al art. 2 a fost abrogată prin art. I pct. 4 din Legea nr. 458/2006.
 [3] Lit. h) de la pct. 1 al art. 2 a fost abrogată prin art. I pct. 4 din Legea nr. 458/2006.
[4] Pct. 2 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 458/2006.
[5] Pct. 3 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 458/2006.
[6] Pct. 4 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 458/2006.
[7] Pct. 5 al art. 2 a fost abrogat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 458/2006.
[8] Pct. 6 al art. 2 a fost abrogat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 458/2006.
[9] Pct. 7 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 458/2006.
[10] Pct. 8 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 458/2006.
[11] Pct. 9 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 458/2006.
[12] Pct. 10 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 458/2006.

Art. 2
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Capitolul II.[1] Rezerva de stat de metale preţioase

Capitolul III. Drepturile şi obligaţiile persoanelor fi zice 
şi juridice care dobândesc, deţin sau efectuează 

operaţiuni cu metale şi pietre preţioase

Art. 4.[2] Abrogat.

Art. 5.[3] Abrogat.

Art. 6.[4] Persoanele fi zice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi 
tranzacţionare cu aur fi nanci ar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţională 
a României sau, după caz, printr-o bancă autorizată pentru astfel de operaţiuni dintr-un stat 
membru al Uniunii Eu ropene.

Art. 7. Op eraţiunil  e cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Naţională a 
României, conform statutului său de funcţionare.

Capitolul IV.[5] Autorizarea operaţiunilor 
cu metale preţioase şi pietre preţioase

Art. 8. (1)[6] Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, 
se pot efectua de cătr e persoanele fizice sau juridice numai în baza autorizaţiei eliberate de 
către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pe perioadă nedeterminată, vizată 
anual de către aceasta.

(2)[7] Nu sunt supuse regimului autorizării ope  raţiunile prevăzute la art. 2 pct. 2 dacă acestea 
se efectuează pentru nevoile proprii ale persoanei fizice sau juridice şi dacă nu se urmăreşte 
obţinerea unui profit.

(3) Pentru eliberarea autorizaţiei se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor, iar condiţiile de autoriza  re vor fi stabilite prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Capitolul V.[8] Evidenţa operaţiunilor 
cu metale preţioase şi pietre preţioase

Art. 9.[9] Persoanele fizice şi juridice autorizate să e fectueze operaţiuni cu metale preţioase 
şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenţa strictă a acestora, potrivit normelor metodologice 
emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 10. Persoanele fi zice şi juridice menţionate la art. 9 a u obligaţia să pună la dispoziţie 
organelor abilitate toate documentele şi evidenţele soli  citate de acestea.

[1] Capitolul II a fost abrogat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 458/2006.
[2] Art. 4 a fost abrogat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 458/2006.
[3] Art. 5 a fost abrogat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 458/2006.
[4] Art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 458/2006.
[5] Titlul Capitolului IV este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea 

nr. 458/2006.
[6] Alin. (1) al art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 458/2006.
[7] Alin. (2) al art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 458/2006.
[8] Titlul Capitolului V este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea 

nr. 458/2006.
[9] Art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 458/2006.

Art. 4-10
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Art. 11.[1] Abrogat.

Capitolul VI.[2] Marcarea metalelor preţioase

Art. 12.[3] (1) În vederea prevenirii unor acte de comerţ sau fapte de comerţ ilicite, metalele 
preţioase trebuie să fie marcate înainte de comercializare sau, după caz, înainte de expune rea 
spre comercializare.

(2) Anterior marcării, metalele preţioase trebuie să fie supuse unei analize fizice sau chimice, 
în vederea stabilirii titlului acestora.

(3) Procedurile de analiză  şi marcare vor fi stabilite prin normele metodologice de   aplicare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13.[4] Controlul marcării metalelor preţioase se va efectua de către personalul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumator ilor abilitat în acest sens, potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare.

Capitolul VI1.[5] Atribuţiile Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Cons umatorilor

Art. 14. În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
este singura instituţie în măsură ca, pe teritoriul României:

a) să emită   norme interne de lucru şi să stabilească tarifele pentru activităţile de analiză, 
marcare şi expertizare pe care le efectuează; 

b)[6] să stabilească mărcile utilizate pentru marcarea metalelor preţioase;
c) să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de 

instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a 
organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscat e sau intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juri  dice;

d)[7] abrogată.

Art. 15.[8] (1) Autorit  atea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îşi exercită drepturile 
şi obliga ţiile specifi ce activităţilor de analiză, marcare, expertizare şi autorizare printr-o structură 
organizatorică ale cărei organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sursele de finanţare se vor asigura din venituri realizate din activitatea proprie.

Capitolul VII. Sancţiuni

Art. 16.[9] Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea 
penală, con travenţională sau admin  istrativă, după caz.

[1] Art. 11 a fost abrogat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 458/2006.
[2] Titlul Capitolului VI este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea 

nr. 458/2006.
[3] Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 458/2006.
[4] Art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 458/2006.
[5] Capitolul VI1 a fost introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 458/2006.
[6] Lit. b) de la art. 14 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 19 din Legea 

nr. 458/2006.
[7]  Lit. d) de la art. 14 a fost abrogată prin art. I pct. 20 din Legea nr. 458/2006.
[8] Art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 21 din Legea nr. 458/2006.
[9] Art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.

Art. 11-16
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Art. 17.[1] (1) Falsifi carea în orice mod a mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie sau 
a mărcilor de certifi care constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani.

(2) Folosirea mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie sau a mărcilor de c ertificare 
false ori folosirea unor mărci neînregistrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la  2 ani.

(3) Bunurile care au aplicată o marcă falsă sau falsificată se confiscă.

Art. 18.[2] Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu meta le preţioas e şi pietre preţioase 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi 
cu confi scarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.

Art. 19.[3] Comercializarea  sau expunerea spre comercializare a metalelor preţioase, fără 
ca acestea să fi e marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pr ecum şi cu confi scarea bunurilor 
ce fac obiectul contravenţiei.

Art. 20.[4] Contravenţiile pre văzute la art. 18 şi 19 se constată şi se sancţionează de 
personalul împuternicit în acest sens, după caz, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice sau Ministerul 
Administraţiei şi Int ernelor, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

Art. 21.[5] Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completări le ulterioare.

Art. 22.[6] (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate suspenda, pe o 
perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale 
preţioase şi pietre preţioase, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) În cazul nerespectării ordinului sau a deciziei de suspendare, Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia  Consumatorilor poate dispune retragerea autorizaţiei.

(3) Situaţiile în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei, precum şi 
procedura de reautorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi cu pietre 
preţioase vor fi stabilite prin normele meto dologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare ori de retragere a autorizaţiei 
se poate formula contestaţie, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Capitolul VIII. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale

Art. 23.[7] (1)  În situaţia în care autorizaţia a fost retrasă, cel care o deţinea are obligaţia 
ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte şi bijute rii din metale 
preţioase, precum şi stocul de pietre preţioase, existente la data retragerii autorizaţiei.

(2) În cazul suspendării autorizaţiei cel care o deţinea nu mai are dreptul să efectueze 
operaţiuni cu metale preţioase sau cu pietre preţioase pentru care a fost autorizat.

[1] Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 86 din Legea nr. 187/2012.
[2] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.
[3] Art. 19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.
[4] Art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.
[5] Art. 21 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.
[6] Art. 22 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.
[7] Art. 23 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 458/2006.

Art. 17-23
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Art. 24.[1]  Abrogat.

Art. 25.[2] (1) Metalele preţioase şi pietrele preţioase considerate bunuri fără stăpân, precum 
şi cele ridicate în vederea confi scării ori confi scate în condiţiile prevăzute de lege se depun la 
unităţile de trezorerie ale Ministerului Fi  nanţelor Publice.

(2) Procedura de manipulare şi depozitare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase la 
unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului 
finanţelor publice.

(3) Valorificarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase pre văzute la alin. (1) se face 
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 26. (1)[3] Persoanele fi zice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase şi pietre 
preţioase de natura celor prevăzute la a rt. 4 a  u fost preluate abuziv de către stat pot solicita 
restituirea acestora judecătoriei în raza căreia domiciliază sau îşi au sediul, până la data de 
31 decembrie 2009.

(11)[4] De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi moştenitorii persoanelor 
fizice,  respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice îndreptăţite.

(12)[5] În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluare abuzivă se înţelege preluarea 
efectuată în baza următoarelor acte normative:

a) Legea nr. 638/1946 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase;
b) Legea nr. 284/1947 pentru cedarea către Banca Naţională a Ro  mâniei a aurului, valutelor 

efective şi altor mijloace de plată străine;
c) Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 187/1945;
d) Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse 

confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi  a unor bunuri care nu mai 
folosesc instituţiilor bugetare;

e) Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi 
pietrelor preţioase;

f) Decretul nr. 302/1965 privind unele măsuri referitoare la obiectele confecţionate din 
metale preţioase, la metalele şi pietrele preţioase;

g) Decretul nr . 244/1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.
(2)[6] În cazul metalelor preţioase  şi al pietrelor preţioase preluate abuziv, care nu se mai 

regăsesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limi tele stabilite 
prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(21)[7] Banca Naţională a României recuperează de la Ministerul Finanţelor Publice sumele 
reprezentând contravaloarea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase restituite în 
natură, despăgubirile acordate persoanelor în dreptăţite şi cheltuielile determinate de obţinerea 
şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile st abilite prin normele metodologice 
de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Cererile şi acţiunile în justiţie, legate de aplic area prevederilor alin. (1) şi (2), sunt scutite 
de taxa de timbru.

[1] Art. 24 a fost abrogat prin art. I pct. 24 din Legea nr. 458/2006.
[2]  Art. 25 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 458/2006.
 [3] Alin. (1) al art. 26 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea 

nr. 82/2007.
[4] Alin. (11) al art. 26 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 591/2004.
[5] Alin. (12) al art. 26 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 591/2004.
[6] Alin. (2) al art. 26 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea 

nr. 458/2006.
[7] Alin. (21) al art. 26 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea 

nr. 458/2006.

Art. 24-26
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Art. 27.[1] Metalele p  reţioase şi pietrele preţioase afl ate în inventarul Băncii Naţionale a 
României se valorifi că, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 28. (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zi le de la 
data publicării în Monitorul Ofi cial al României, Partea I[2].

(2) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării 
prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare 
a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
a) prevederile referitoare la regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase  din Decretul 

nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a  ) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în 
ceea ce priveşte metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase;

 c) orice alte dispoziţii contrare.

[1] Art. 27 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 28 din Legea nr. 458/2006.
[2] Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 a fost 

prorogat până la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2002, 
aprobată prin Legea nr. 590/2002.

Art. 27-29



2. H.G. nr. 1344/2003 
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guve rnului nr. 190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 

România, cu modifi cările şi completările ulterioare

publicată în
M. Of. nr. 838 din 25 noiembrie 2003

rectificată în M. Of. nr. 43 din 19 ianuarie 2004;
cu modificările şi completările aduse prin:

H.G. nr. 378/2012 privind modifi carea Normelor metodol ogice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România, cu modifi cările şi completările ul terioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1.344/2003 (M. Of. nr. 290 din 3 mai 2012).

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 35 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase  în România, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase 
în România, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Anexă

Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 

România, cu modifi cările şi completările ulterioare

Art. 1. Prezentele norme metodologice stabilesc dispoziţii privind aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare:

a) condiţiile de autorizare a persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni 
cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, precum şi situaţiile concrete în care 
se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei;

b) procedura de marcare cu marca de titlu şi marcă de certificare sau, după caz, cu marca 
de garanţie proprie, a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi aliaje ale acestora;

 c) categoriile de subproduse cu conţinut de metale preţioase, care se supun regimului 
reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) evidenţa op eraţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;
e) procedura depune rii la Ministerul Finanţelor Publice, în tezaurul trezoreriei statului, a 

metalelor preţioase sub orice formă, a pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, 
precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege;
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f) procedura privind restituirea de  către Banca Naţională a României a metalelor preţioase, 
a aliajelor acestora şi pietrelor preţioase preluate abuziv în perioada 1946-1990 şi procedura 
privind plata către cei îndreptăţiţi a despăgubirilor acordate de către instanţele de judecată 
competente, în cazul în care obiectele din metale preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase, 
preluate abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, nu se mai regăsesc fizic.

Art. 2. (1) Autorizarea operaţiunilor cu metale preţioase, cu aliajele acesto ra şi cu pietre 
preţioase, efectuate de persoane fi zice sau juridice ca activităţi permanente ori profesionale, 
se face pe perioadă nedeterminată, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Prin activitate permanentă, în înţelesul prezentelor norme, se înţelege acea ac tivitate 
care se desfăşoară continuu, cu regularitate, în condiţiile reglementate.

(3) Activitatea profesională reprezintă ansamblul activităţilor care se exercită de persoane 
ca lificate să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, 
în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 3. (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor fi zice şi juridice de a efectua 
operaţiuni cu metale pre ţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, care se materializează 
prin emiterea de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a autorizaţiei, 
care reprezintă înscris cu valoare juridică de act administrativ cu caracter individual, în favoarea 
titularului acestuia.

(2) Modelul autorizaţiei se va stabili prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor.

Art. 4. Pri n titular al autorizaţiei se înţelege persoana fi zică sau juridică pe numele căreia 
a fost emisă autorizaţia de către Autoritatea Naţion ală pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 5. Sunt supuse autorizării  următoarele operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale 
acestora şi cu pietre preţioase:

a) fabricarea şi producerea metalelor pr eţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase;
b) prelucrarea metalelor preţioase, aliajelor lor şi pietrelor preţio ase, inclusiv producerea 

de obiecte, bijuterii şi lucrări dentare din acestea;
c) vânzarea, cump ărarea, tranzacţionarea, păstrarea în depozit a metalelor preţioase, 

aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, bijuteriilor, obiectelor de aurărie sau d e argintărie, 
precum şi mijlocirea acestor operaţiuni;

d) introducerea în ţară, scoaterea din ţară şi tranzitul prin România de metale preţioase şi 
de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie, precum şi de pie tre preţioase;

e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliajele acestora;
f) prestarea de servicii care au ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora, pietre 

preţioase, bijuterii,  obiecte de aurărie sau de argintărie;
g) utilizarea în interes industrial a metalelor pr eţioase şi a aliajelor acestora;
h) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, precum şi intermedierea unor astfel de operaţiuni 

cu monede din metale preţioa se şi aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăşoară ca activităţi 
permanente;

i) ori ce activităţi conexe ale operaţiunilor prevăzute la lit. a)-h), dacă acestea au ca obiect 
metale preţioase, aliaje ale acestora sau pietre preţioase.

Art. 6. Introducerea şi scoaterea în şi din ţară, de către călăto ri şi alte persoane fi zice, altele 
decât cele autorizate conform prevederilor prezentelor norme, a obiectelor şi bijuteriilor din 
metale preţioase, aliajele acestora cu sau  fără pietre preţioase se vor face  cu respectarea 
condiţiilor şi limitelor prevăzute de legislaţia vamală în vigoare.

Art. 7. La declaraţia vamală, în cazul operaţiunilor efectuate de către persoane fi zice şi 
juridice autorizate să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase, aliajele acestora şi cu pietre 

Art. 2-7
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preţioase, se anexează în mod obligatoriu copia legalizată a autorizaţie i eliberate de Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi declaraţia pe propria răspundere că 
autorizaţia nu este retrasă sau suspendată la data efectuării formalităţilor vamale.

Art. 8. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, 
cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, persoanele fi zice şi juridice interesate vor depune 
la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere prin care solicită autorizarea.

Art. 9. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de a efectua operaţiuni cu metale preţioase, cu 
aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase şi pentru vizarea anuală a acesteia, persoanele fi zice 
şi juridice solicitante vor achita o taxă de autorizare, respectiv de vizare.

(2) Nivelul taxelor de autorizare şi actuali zarea anuală a acestora în funcţie de rata inflaţiei 
se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 10. Cererea de autorizare se face pe formular-tip, aprobat prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru  Protecţia Consumatorilor.

Art. 11. La cererea de autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 
persoana fi zică trebuie să anexeze:

a) copia actului de identitate;
b) cazierul judiciar; 
c)[1] abrogată;
d) dovada achitării taxelor de autorizare.

Art. 12. La cererea de autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatoril or, 
persoana juridică trebuie să anexeze:

a) copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare  sau 
a altui document echivalent  stabilit prin actele n ormative în vig oare;

b) certificatul de cazier judiciar al administr atorilor sau conducătorilor;
c) declaraţia pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică să 

semneze cererea, pr in care se atestă că datele prevăzute în aceasta şi în documentele anexate 
corespund realităţii şi că are la cunoştinţă că falsul în declaraţii se pedepseşte potrivit legii  
penale;

d)[2] abrogată;
e) copia certificată pentru conformitate cu originalul a statutului de funcţionare a societăţii 

comerciale şi, după caz, a actelor modific atoare ale acestuia, din care să rezulte că desfăşoară 
activităţi cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase;

f) dovada achitării taxelor de autorizare.

Art. 13. (1) Respingerea cererii de autorizare trebuie să fi e motivată şi se dispune prin  ordin 
al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care se comunică 
solicitantului.

(2) Solicitantul poate contesta actul de respingere a cererii de autorizare, pe calea 
contenciosului administrativ, conform legii.

Art. 14. (1) În cazul respingerii cererii persoan elor fi zice sau juridice care desfăşoară deja 
operaţi uni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase, acestea sunt 
obligate ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea respingerii cererii, să-şi lichideze stocul.

(2) În caz de nelic hidare a stocului, sunt aplicabile prevederile art. 26 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi complet ări prin Legea nr. 261/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare.

[1] Lit. c) de la art. 11 a fost abrogată prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 378/2012.
[2] Lit. d) de la art. 12 a fost abrogată prin art. unic pct. 2 din H.G. nr. 378/2012.

Art. 8-14
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Art. 15. În situaţia în care intervin modifi cări faţă de elementele de identifi care a persoanei 
fi zice sau juridice autorizate, aceasta este obligată, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei, 
să le comunice în scris A utorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în termen de 10 
zile de la data producerii lor.

Art. 16. (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este abilitată să dispună 
suspendarea autorizaţiei sau, după caz, retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni 
cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase în cazul în care constată încălcarea 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modifi cări şi completări 
prin Legea nr. 261/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme 
metod ologice.

(2) Suspendarea poate fi dispusă şi numai pentru una sau o parte din operaţiunile pentru 
care persoanele fizice şi juridice au fost autorizate.

Art. 17. (1) Suspendarea autorizaţiei are ca efect sistarea temporară a efectuării operaţiunilor 
anume prevăzute în ordinul sau decizia de suspendare.

(2) În caz de suspendare a autorizaţiei, titularul ei nu mai are dreptul să efectueze operaţiunile 
cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, pentru care a fost autorizat, pe 
perioada dispusă prin ordi nul sau decizia de suspendare.

(3) Revocarea suspendării autorizaţiei se face numai la cererea scrisă a titularului acesteia 
şi numai după ce personalul abili tat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a 
constatat că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea autorizaţiei.

Ar t. 18. (1) Suspendarea autorizaţiei se dispune în următoarele situaţii:
a) neîntocmirea evidenţelor operaţiunilor cu metale preţioase, aliajele acestora şi pietre 

preţioase, în condiţiile prevederilor legale în vigoare;
b) comercializarea sub orice formă a bijuteri ilor şi obiectelor din metale preţioase sau aliaje 

ale acestora, cu ori fără pietre preţioase, fără ca acestea să fie marcate, în condiţiile prevăzute 
de lege;

c) marcarea incorectă a titlurilor, faţă de limitele admise de reglementările legale în materie;
d) lipsa notificării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la schimbările 

intervenit e în datele de identificare a titularului autorizaţiei;
e) folosirea incorectă, sub orice formă, a poansoanelor de titlu şi de garanţie proprie, de 

către per soanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni de marcare a metalelor 
preţioase şi aliajelor acestora;

f) în cazurile în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor constată că 
avizele acorda te potrivit art. 11 lit. c) şi art. 12 lit. d) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin 
unor dispozi ţii legale în vigoare.

(2) Retragerea autorizaţiei se dispune în următoarele situaţii:
a) în cazul încălcării repetate a prevederilor legale în vigoare privind regimul metalel or 

preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase;
b) în cazul în care persoana autorizată nu mai îndeplineşte una sau mai multe din condiţiile 

necesare în vederea autorizării;
c) în cazul condamnării definitive pentru o in fracţiune în legătură cu operaţiunile cu metale 

preţioase, aliaje ale acestora sau pietre preţioase a persoanei fizice autorizate sau a unui 
angajat al persoanei juridice autorizate.

(3) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei se dispune din oficiu ori la cererea organelor 
cu atribuţii de control în materie, î n baza constatărilor acestora.

(4) În caz de retragere a autorizaţiei, reautorizarea este posibilă, cu îndeplinirea procedurilor 
iniţiale de autorizare pre văzute de prezentele norme metodologice şi cu achitarea taxelor de 
autorizare corespunzătoare.
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Art. 19. (1) În situaţia în care a fost  retrasă autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu 
metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase, titularul acesteia este obligat 
să-şi lichideze stocul în termen de 30 de zile, potrivit prevederilor legale în vigoar e.

(2) Nelichidarea stocului, în condiţiile legii, atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată c u modificări şi completări prin 
Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. Suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale 
preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţ ioase se dispune prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ori, în caz de delegare de competenţe, 
prin decizie, în aceleaşi condiţii, care se comunică titularului autorizaţiei.

Art. 21. (1) Ordinul sau decizia de suspendare ori, după caz, de retr agere a autorizaţiei 
produce efecte de la data comunicării.

(2) Cu aceeaşi dată urmează să se calculeze şi perioada de suspendare.

Art. 22. În caz de suspendare sau retragere, originalul autorizaţiei se depune în termen de 
5 zile lucrătoare şi se păstrează la Autoritatea Naţională  pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 23. Persoanele fi zice şi juridice care se consideră vătămate într-un drept al lor, recunoscut 
de lege, prin ordinul sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizaţiei se pot adresa 
instanţelor de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 24. Sunt exceptate de la autorizarea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Ordonanţa d e 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 261/2002, 
cu modifi cările şi comple tările ulterioare:

a) Banca Naţională a României, pentru operaţiunile care privesc rezerva de stat de metale 
preţioase, precum şi cele cu aur monetar;

b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de păstrare în depozit, în tezaurul 
trezoreriei, de executare silită, pentru op eraţiunile de valorificare, precum şi pentru operaţiunile 
conexe acestora;

c) Ministerul Administraţiei şi Internelor, organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, pentru operaţiunil e de 
păstrare în depozit, în condiţiile legii, a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor 
preţioase;

d) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru operaţiunile de păstrare 
în depozit a metalelor preţioase,  aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, marcarea, după caz, 
a acestora, precum şi orice alte operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale  acestora şi pietre 
preţioase pentru care este autorizată potrivit legii;

e) persoanele fizice şi juridice, pentru dobândirea şi deţinerea bunurilor prevăzute la art. 3 
şi pentru vânzarea, cumpărarea şi tranzacţiile e fectuate în condiţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoanele fizice, pentru scoaterea din România, introducerea în România şi tranzitul pe 
teritoriul acesteia a bijuteri ilor prevăzute la art. 11 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, dacă acestea sunt destinate uzului personal al persoanei fizice în cauză;

g) persoanele fizice, pentru introducerea în România şi tranzitul pe teritoriul acesteia a  
obiectelor de aurărie sau argintărie prevăzute la art. 11 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare;

h) persoanele fizice, pentru operaţiunile de scoatere din România a obiectelor de aurărie 
şi argintărie prevăzute la art. 11 pct. 6 din Ordon anţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, 

Art. 19-24



III. Produse nealimentare • 652

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă valoarea individuală a acestora nu depăşeşte echivalentul a 500 euro. Evaluarea 
acestora se efectuează de către personalul abilitat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi se materializează într-un document de analiză, care se prezint ă organelor 
vamale şi celorlalte autorităţi publice şi serviciilor descentralizate ale acestora, conform legii.

Art. 25. (1) Persoanele fi zice şi juridice care efectuează deja una sau mai multe operaţiuni 
cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase sunt obligate să solicite autorizaţie, 
în termen de 60 de zile luc rătoare, calculat de la data intrării în vigoare a prezentelor norme 
metodologice.

(2) În interiorul acestui termen, persoanele fizice şi juridice pot efectua, fără nici o restricţie, 
oricare dintre operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase enumerate 
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia operaţiunilor de 
marcare, pentru care autorizarea se va acorda numai în condiţiile reglementate în prezentele 
norme metodologice.

(3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va elibera autorizaţiile pentru 
efectuarea de operaţiuni cu metale preţio ase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, în termen 
de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor, cu condiţia ca documentaţia anexată să fie completă, potrivit prevederilor 
art. 11 şi 12.

(4) În cazul în care Autoritatea Naţională pen tru Protecţia Consumatorilor constată o 
neregularitate a documentaţiei anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 
alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, 
termenul prevăzut la alin. (1) urmând să curgă de la data completării documentaţiei.

 (5) Dacă persoana fizică sau juridică aflată în situaţia prevăzută la alin. (4) nu-şi completează 
documentaţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării neregularităţilor constatate, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va dispune respingerea cererii de 
autorizare.

(6) Prin excepţie de la pr evederile alin. (1), autorizarea pentru efectuarea operaţiunii de 
marcare se va dispune numai după ce Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
va constata şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 28 alin. (1) şi (2), dar nu mai târziu de 
90 de zile lucrătoare, de la data depunerii documentaţiei complete.

(7) Începând cu data înregistrării cererii  de autorizare însoţite de documentaţia completă 
sau, după caz, de la data completării documentaţiei şi până la data eliberării autorizaţiilor, 
persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi 
pietre preţioase, în baza unei dovezi scrise, eliberată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor, din care să rezulte că acestea şi-au îndeplinit obligaţia de a solicita eliberarea 
autorizaţiei, cu excepţia autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare, care urmează 
a fi acordată numai în condiţiile prevăzute de alin. (6).

Art. 26. (1) Marcarea are ca scop certifi carea de către persoana abilitată sau, după caz, 
autorizată  a faptului că bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora au 
conţinutul de metal preţios fi n corespunzător mărcii de titlu care se aplică.

(2) Marcarea bijuteriilor şi a obiectelor din metale preţioase sau aliaje ale acestora se 
realizează de pers onalul propriu, abilitat în acest scop, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor ori de către persoanele fizice sau juridice autorizate.

Art. 27. (1) Operaţiunea de marcare implică în prealabil o activitate de analiză a bijuteriilor 
şi obiectelor ce urmează a fi  m arcate, cel puţin printr-o analiză chimică la piatra de analiză.

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se bazează pe reacţia de culoare a metalelor preţioase, 
în funcţie de conţinutul de metal preţios  fin, în contract cu o serie de reactivi specifici.
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(3) Normele tehnice de analiză chimică a metalelor preţioase şi aliajelor acestora vor fi 
aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţion ale pentru Protecţia Consumatorilor, după 
consultarea asociaţiilor patronale legal constituite.

(4) Pentru stabilirea titlului, cu acordul proprietarului, în cazul în care celelalte metode nu sunt 
concludente, personalul de specialitate al Autorităţii Naţ ionale pentru Protecţia Consumatorilor 
poate folosi şi metode ori proceduri distructive sau orice alte metode ori proceduri ştiinţifice agreate, 
de analiză şi expertizare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliaje ale acestora.

Art. 28. (1) Persoanele fi zice şi juridice interesate pot fi  autorizate să efectueze operaţiuni 
de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliaje ale acestora num ai dacă fac 
dovada că au capacitatea profesională şi materială necesară stabilirii titlului.

(2) Condiţiile de autorizare pentru efectuarea operaţiunilor de marcare vor fi stabilite prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, după consultarea 
în  acest sens a organizaţiilor patronale din domeniul metalelor preţioase şi aliajelor acestora.

(3) De la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt exceptate structurile organizatorice ale Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor specializate în activităţi de analiză şi marcare a 
bijuteriilo r şi obiectelor din metale preţioase şi aliaje ale acestora.

Art. 29. (1) Marcarea de titlu constă în aplicarea semnului convenţional, diferit în funcţie 
de titlul metalului preţios, pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora.

(2) Marcarea de garanţie proprie r eprezintă operaţiunea de aplicare a semnului convenţional 
individual, înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pe bijuterii şi 
obiectele din metale preţioase sau ali ajele acestora, de către producătorul intern, importator 
sau, după caz, vânzător.

Art. 30. (1) Marcarea de certifi care constă în aplicarea unui semn convenţional pe bijuterii 
şi pe obiectele din metale preţioase sau aliaje ale acestora, de către Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern , importatorul şi/sau vânzătorul nu 
sunt autorizaţi sau nu doresc să-şi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora.

(2) Modelul mărcii de certificare se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 31. (1) Titlurile legale în România, exprimate în miimi, care se identifi că prin marca 
titlului aplicată bijuteriilor şi obiectelor  din metale preţioase şi aliajele acestora, sunt următoarele:

a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 şi aur fin 999;
b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 şi argint fin 999;
c) pentru platină: 950;
d) pentru paladiu: 950.
(2) Toleranţele admise între titlul marcat şi cel real sunt de plus sau minus 4 miimi.
(3) În situaţia în care  titlul stabilit prin analiză este inferior unuia dintre titlurile  legale, inclusiv 

toleranţelor admise, pe bijuterii şi pe obiec tele din metale preţioase  sau aliaje ale acestora  se 
aplică marca titlului legal imediat inferior.

(4) În cazul în care bijuteriile ori obiec tele din metale preţioase sau aliaje ale acestora au 
deja aplicată marca de titlu, iar aceasta corespunde rezultatelor analizelor sau expertizelor 
efectuate, se va aplica numai marca de garanţie proprie ori, după caz, marca de certificare.

Art. 32. Modelul mărc ilor utilizate de fabricanţi, producători, importatori, exportatori şi, după 
caz, vânzători se stabilesc, se aprobă şi se înregistrează, pe bază de tarife, în condiţiile ce vor 
fi  reglementate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 33. (1) Normele te hnice de lucru pentru activitatea de analiză, marcare şi expertizare 
a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliajele acestora se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 28-33



III. Produse nealimentare • 654

(2) Până la elaborarea noilor proceduri de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi  
aliajelor acestora sunt şi rămân aplicabile Normele interne de lucru nr. 28/1/1978 ale Băncii 
Naţionale a României privind analiza şi marcarea metalelor preţioase, precum şi prevederile 
art. 15 din Normele tehnice nr. V/200, aprobate prin Ordinul comun al mi nistrului finanţelor şi 
Băncii Naţionale a României nr. 350/134/1978, în măsura în care acestea nu contravin prezentelor 
norme metodologice şi celorlalte prevederi legale în vigoare.

Art. 34. Pentru operaţiunile de analiză, marcare şi expertizare pe care le efectuează, precum 
şi pentru înregistrarea mărcilor de garanţie proprie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor percepe tarife proprii, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, care se actualizează anual în funcţie de rata infl aţiei.

Art. 3 5. Categoriile de aliaje cu conţinut de metale preţioase care se supun regimului 
reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modifi cări şi 
completări prin Legea nr. 261/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare, sunt:

a) aliajele de aur;
b) aliajele de argint;
c) aliajele de metale platinice.

Art. 36. (1) Operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestor a şi pietre preţioase vor fi  
înregistrate la data producerii lor în registre speciale, şnuruite, sigilate şi înregistrate la organul 
fiscal în raza căruia îşi are adresă/sediul social declarat persoana fizică sau juridică 
autorizată. Fiecare punct de lucru al persoan ei fi zice sau sediu  secundar al persoanei j uridice 
autorizate va avea câte unul din a ceste registre, care va fi  utilizat exclusiv pentru acea adresă, 
respectiv sediu.

(2) Modelul şi conţinutul registrului de evidenţă vor fi aprobate prin ordin al ministrului 
finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Operatorii cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase îşi vor înfiinţa 
registrele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a ordinului ministrului finanţelor publice.

Art . 37. (1)[1] Metalele preţioase sub orice formă şi pietrele preţioase, considerate bunuri 
fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confi scării ori confi scate în condiţiile prevă zute 
de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, la unităţile trezoreriei statului aprobate prin 
ordin al ministrului fi nanţelor publice.

(2) Termenul de depunere a obiectelor din metale sau pietre preţioase este de 48 de ore 
de la data întocmirii documentului care a   stat la baza ridicării bunurilor considerate fără stăpân, 
precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 38. Obiectele din metale sau pietre preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum 
şi cele ridicate în vederea confi scării ori confi scate în condiţiile prevăzute de lege se depu n la 
unităţile trezoreriei statului de către autorităţile statului abilitate în acest sens, potrivit procedurilor 
aprobate prin ordin al ministrului fi nanţelor publice.

Art. 39. (1) Restituirea obiectelor din metale preţioase, aliajele acestora şi pietre preţioase, 
confi scate abuziv în perioada de după anul  1946 şi până în anul 1990, afl ate în depozitul Băncii 
Naţionale a României, se efectuează de către Banca Naţională a României numai la cererea 
persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judecătoreşti defi nitive şi irevocabile, învestite cu 
formulă executorie. Pentru obiectele şi bijuteriile confi scate abuziv în perioada de după anul 
1946 şi până în anul 1990, depuse î n gestiunea de specialitate a Sucursalei municipiului 

[1] Alin. (1) al art. 37 este reprodus astfel cum a fost rectificat.

Art. 34-39



655 • H.G. nr. 1344/2003

Bucureşti a Băncii Naţionale a României, restituirea fi zică a acestora se efectuează numai în 
măsura în care acestea se mai regăsesc ca atare în depozitul respectiv.

(2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate în folosul statului şi nu se mai 
regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii 
Naţionale a României, urmează a se plăti persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile, învestite cu formulă executorie, contravaloarea metalului preţios fin 
conţinut în respectivele obiecte, calculată la preţul practicat de Banca Naţională a României 
la data plăţii.

(3) Pentru pietrele preţioase libere sau montate în bijuterii,  confiscate abuziv în perioada 
de după anul 1946 şi până în anul 1990, care nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate 
din cadrul Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României, urmează a se plăti 
persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, învestite cu 
formulă executorie, contravaloarea acestora, calculată potrivit preţului de evidenţă al Băncii 
Naţionale a României la data plăţii.

Art. 40. (1) Sumele plătite de către Banca Naţională a României cu titlu de despăg ubiri şi 
cheltuieli de judecată se vor recupera de la Ministerul Finanţelor Publice. Restituirea acestor 
sume de către Ministerul Finanţelor Publice se va face trimestrial, după primirea documentelor 
justifi cative de la Banca Naţională a României, din capitolul de despăgubiri civile, precum şi 
cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, 
potrivit dispoziţiilor legale.

(2) Reprezentarea statului în faţa instanţelor de judecată în litigiile prevăzute de art. 341 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este asigurată de Banca 
Naţională a României atât în cazul proceselor aflate pe rol la data intrării în vigoare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, cât şi în cele intentate în baza acestui act normativ.

(3) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase, aliaje ale acestora 
şi pietre preţioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
 nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după 
anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată de la 
domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003. Pentru obiecte din metale preţioase, 
aliaje ale acestora şi pietre preţioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, apr obată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost revendicate până la data de 31 
decembrie 2003, valorificarea se face de către Banca Naţională a României potrivit normelor 
sale de lucru.

Art. 40



3. Ordinul nr. 264/2008 
privind aprobarea modelelor mărcilor de certifi care 
ce urmează să fi e aplicate pe obiecte şi pe bijuterii 
din metale preţioase de către Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Consumatorilor

publicat în
M. Of. nr. 617 din 22 august 2008

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 132/2011 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor nr. 264/2008 privind aprobarea modelelor mărcilor de certifi care ce urmează să fi e 
aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor (M. Of. nr. 456 din 29 iunie 2011).

În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, 
al art. 14 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi al art. 30 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1.344/2003,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul 
ordin:

Art. 1. Se aprobă modelele mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi 
pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. (1) Marca de certifi care reprezintă semnul convenţional prin care Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor certifi că titlul metalului preţios.

(2) Marca de certificare este reprezentată de un simbol unic pentru tipul de metal preţios, 
alături de precizarea titlului metalului preţios, redat în cifre arabe, precum şi numărul de 
înregistrare la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a mărcii de certificare.

Art. 3.[1] Aplicarea mărcii de certifi care repre zintă operaţiunea de imprimare în relief a 
imaginii mărcii pe obiectele şi bijuteriile din metale preţioase, prin presare sau gravură cu laser.

Art. 4. Mărcile de certifi care se vor aplica alternativ cu vechile mărci, până la confecţionarea 
noilor poansoane.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor nr. 38/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor de certifi care 
care urmează să fi e aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora 
de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, se abrogă.

Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

[1] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 132/2011.
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Anexă

1. Mărcile de certificare pentru argint

2. Mărcile de certificare pentru aur

Anexă
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3. Mărcile de certificare pentru platină şi paladiu

Anexă



4. Ordinul nr. 104/2015 
pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării 

sau menţinerii autorizaţiei 
pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase 

cu marca de garanţie proprie

publicat în
M. Of. nr. 304 din 5 mai 2015

Având în vedere prevederile:
– Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind  regimul metalelor preţioase şi 

pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările 
şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările 
ulterioare,

În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012, cu modificările ulterioare, 
al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi al art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului n r. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România, cu m odificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.344/2003, cu mo dificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul 
 ordin:

Art. 1. Prezentul ordin stabileşte condiţiile aplicabile în vederea autorizării sau menţinerii 
autorizaţiei pentr u efectuarea operaţiunii de marcare a metalel or preţioase cu marcă de garanţie 
proprie.

Art. 2. Prevederile prezentului ordin se apl ică operatorilor economici autorizaţi de către 
Autoritatea Naţio nală pentru Protecţia Consumatorilor să efectueze cel puţin una dintre 
următoarele operaţiuni :

a) prelucrarea metalelor p reţioase şi a pietrelor preţioase (exclusiv producerea obiectelor 
şi bijuteriilor din m etale preţioase);

b) introducerea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase.

Art. 3. Condiţiile necesare pentru a utorizarea  sau menţinerea autorizaţiei pentru efectuarea 
operaţiunii de marcare a metal elor preţioase cu marcă de garanţie proprie sunt:

– autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru 
cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

– personal propriu angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, 
desemnat prin decizia administratorului, care promovează testarea, respectiv retestarea, anual;

– dotarea tehnică specifică tipului de metal preţios pentru care se solicită marca de garanţie 
proprie, conform art. 7.

Art. 4. (1) Documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a 
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metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic al cărui personal 
a promovat testarea sunt următoarele:

– cerere de autorizare pentru efectuare a operaţiunii de marcare a metalelor preţioase;
– autorizaţia pent ru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru 

cel puţin un a dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;
– proces-verbal  de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale 

preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui  model este prevăzut în anexa nr. 2 
care  face parte integrantă din prezentul ordin,  prin care se atestă existenţa dotării tehnice 
pre văzute la art. 7;

– cerere de stabilire a mărcii de garanţie proprie;
– dovada achitării taxei de autorizare pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase.
(2) Documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

în vederea menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase 
cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic al cărui personal a promovat 
retestarea anuală sunt următoarele:

– autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru 
cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

– proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale 
preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, 
prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art. 7.

Art. 5. (1) În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete prevăzute la 
art. 4 alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va completa autorizaţia 
cu operaţiunea de marcare a metalelor preţioase şi va stabili conţinutul mărcilor d e garanţie 
proprie.

(2) Personalul desemnat care a promovat testarea are dreptul de marcare cu marca de 
garanţie proprie numai a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase aparţinând operatorului 
economic care l-a desemnat în vederea participării la testare şi strict pentru tipul de meta l 
preţios pentru care a promovat testarea.

(3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va organiza anual retestarea 
personalului în vederea menţinerii dreptului de a aplica marca de garanţie proprie a operatorului 
economic care l-a desemnat.

Art. 6. (1) În vederea menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea oper aţiunii de marcare a 
metalelor preţioase, operatorii economici autorizaţi în perioada 2004-2007 vor depune în termen 
de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, la 
sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia metale preţioase, pietre 
preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5, dosarul 
pentru retestarea personalului desemnat să aplice marca de garanţie proprie, ce va conţine 
următoarele documente:

– cerere de înscriere la testare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezentul ordin;

– autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizată 
anual, pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2;

– adeverinţă de stabilire a conţinutului mărcii de garanţie proprie, emisă de Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;

– proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale 
preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, 
prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art. 7;

– decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;
– copia cărţii de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate;

Art. 5-6
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– copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată al persoanei desemnate;
– fişa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii.
(2) După data primei testări, organizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor, operatorii economici al căror personal a promovat testarea în perioada 
2004-2007 îşi vor menţine autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor 
preţioase numai în condiţiile prevăzute la art. 3.

(3) Retestarea va consta într-o probă teoretică şi o probă p ractică.
(4) Vor putea susţine proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică 

în condiţiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea testării în vederea 
autorizării sau menţinerii autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie a 
obiectelor şi bijuteriilor din metale preţ ioase, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protec ţia Consumatorilor, denumit în continuare Regulament.

Art. 7. Dotarea tehnică minimă specifi că tipului de metal preţios pentru operatorii economici 
care solicită autorizarea sau menţinerea autorizării pentru efectuarea operaţiunii de marcare 
a metalelor preţioase este următoarea:

1. piatră de analiză;
2. lupă;
3. ciocan;
4. suport de marcare;
5. reactivi chimici, depozitaţi în sticluţe de culoare brună, cu dop rodat şi picurător, pentru: 

aur – 6 reactivi specifici, argint – 1 reactiv specific, platină – 1 reactiv specific;
6. chei-etalon cu diferite compoziţii chimice pentru fiecare titlu legal, după cum urmează:

 Nr. crt. Metal preţios Titlu 
‰ N r. chei-etalo n

1. Aur galben

375 6
500 6
585 15
750 6
833 5
900 4
916 5

2. Aur alb
375 1
585 1
750 1

3. Argint

7 50 1
800 1
875 1
916 1
92 5 1

4. Platină 950 1
5. Paladiu spectrometru cu fl uoresce nţă de raze X*

 ______
 * Spectrometrul cu fluorescenţă de raze X tre buie să îndeplinească următoarele condiţii:
– pentru toate aliajele metalelor preţ ioase, eroarea de măsurare trebuie să fie sub 0,5%, 

demonstrată prin rapoarte de aplicaţii ale firmei producătoare;
– abaterea standard a valorilor obţinute pentru 10 măsurători consecutive efectuate în acelaşi 

loc pe aliajele metalelor preţioase să fie sub 0,1%, demonstrată prin r apoarte de aplicaţii ale firmei 
producăto are.

Art. 7
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7. spaţiu special amenajat pentr u  analiza şi marcarea metalelor preţio ase, în care este 
obligatorie prezenţa  unei mese speciale de lucru şi a unei case de bani.

Art. 8. (1) Condiţiile necesare pen tru participarea la testarea în vederea autorizării operaţiunii 
de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie sunt:

– cerere de înscriere testare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
– decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;
– copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
– fişa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii;
– autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizată 

anual pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2;
– copia cărţii de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate.
(2) Testarea va consta într-o probă teoretică şi o probă practică.
(3) Vor  putea susţine proba practică numai acele persoane care au promovat proba te oretică 

în condiţiile stabilite prin Regulament.

Art. 9. Regulamentul, precum şi informaţiile privind bibliografi a, data şi locul susţinerii probei  
teoretice şi probei practice vor fi  disponibile la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi pe site-ul www.anpc.ro.

Art. 10. Pentru participarea la testarea în vederea autorizării sau menţinerii autorizării 
operaţiunii de marcare a metalelor preţioase se percep taxe, în limitele şi în condiţiile stabilite 
prin Regulament.

Art. 11. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea condiţiilor 
în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie, publicat în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Art. 12. Prezentul ordin se publică în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

Anexa nr. 1

Cerere pentru înscrierea la testarea în vederea obţinerii sau menţinerii autorizaţiei 
pentru efectuarea operaţiunii de m arcare a metalelor preţioase

Subscrisa S.C./P.F.A./A.F., ......................................, cu sediul social/domiciliul în localitatea 
...................., str. .. .................. nr. ..........., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ....., judeţul/sectorul 
..................., posesoare a Autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase nr. .........., eliberată la data de .........., vă rugăm să ne aprobaţi înscrierea la 
testarea în vederea obţinerii/menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a 
metalelor preţioase, pentru următoarele persoane desemnate:

1 .............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ........... nr. ............. CNP .................., 
pentru1): aur □, argint □, platină □, pa ladiu □;

2 .............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ........... nr. ............. CNP .................., 
pentru1): aur □, argint □, platină □, pala diu □;

3 .............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ........... nr. ............. CNP .................., 
pentru1): aur □|, argint □, platină □, paladi u □ ;

4 .............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ........... nr. ............. CNP .................., 
pentru1): aur □, argint □, platină □, paladiu □;

5 .............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ........... nr. ............. CNP .................., 
pentru1): aur □, argint □, platină □, paladiu □ ;

Art. 8-12
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___
1) Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului preţios pentru care se solicită autorizarea 

sau menţinerea autorizării.
Activitatea de analiză şi marcare cu marca d e ga ranţie proprie se va face la următorul punct 

de lucru/sediu social din judeţul .........................., localitatea .............. , str. ....... nr. .........., 
bl. .........., sc. .........., ap. ..........., et. ..............., dotat în conformitate cu prevederile art. 7 din 
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 104/2015 pentru 
aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei operaţiunii de marcare a 
metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie.

......................
(semnătura şi ştampila)

Anexa nr. 2

Proces-verbal de constatare a dotării tehnice prevăzute la art. 7 din Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumato rilor nr. 104/2015 

pent ru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru 
efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie 

nr. ......... din ..........

Subsemnatul(a), .........................., din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor – Direcţia metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley 
(ANPC – DMPPPPK), în baza dispoziţiilor Ordi nului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor nr. 104/2015, împuternicit prin Delegaţia nr. ..... din ......, am constatat 
că S.C. ......................... deţine/nu deţine dotarea tehnică minimă specifică tipului de metal 
preţios ...................., pentru care se solicită autorizarea/menţinerea autorizării pentru efectuarea 
operaţiunii de marcare a metalelor preţioase.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, unul pentru S.C. ............................ şi 
unul pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
ANPC-DMPPPPK                                                                                    S.C. ..........................
..............................
(semnă tura şi ştampila)                                                                        (semnătura şi ştampila)

Anexa nr. 2



5. Ordinul nr. 102/2004 
pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză 

şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora

publicat în
M. Of . nr. 426 din  12 mai 2004

cu modificările şi  completările aduse prin:
Ordinul nr. 103/2015 privind mo difi carea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor 

preţioase şi aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor nr. 102/2004 (M. Of. nr. 302 din 4 mai 2015).

Având în vedere prevederile:
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind 

înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe 
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborată cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau 
funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice;

– Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor;

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, 
aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată;

– Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, al art. 12 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, şi al art. 27 din Normele metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor 
acestora, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. Prevederile prezentului ordin vor fi  duse la îndeplinire de către personalul de 
specialitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi de personalul de specialitate 
angajat al persoanelor fi zice şi juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare a 
bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliajele acestora.

Art. 3. Prezentul ordin se va publica în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

Anexă

Norme tehnice de analiză şi marcare 
a metalelor preţioase şi aliajelor acestora

Capitolul I. Prevederi generale

Art. 1. (1) Obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale acestora, 
cu sau fără pietre preţioase, pot fi comercializate pe teritoriul României numai dacă sunt marcate 



665 • O. nr. 102/2004

cu marca de garanţie proprie a importatorului, producătorului intern sau, după caz, a vânzătorului 
cu amănuntul, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, alături de 
marca de titlu, sau cu marca de certificare a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Modelele mărcilor de garanţie proprie sunt cele aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 37/2004, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004.

(3) Modelele mărcilor de certificare sunt cele aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 38/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004.

(4) Marca de titlu nu se înregistrează la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, 
se exprimă prin cifre arabe şi reprezintă conţinutul de metal preţios fin al aliajului din care sunt 
confecţionate obiectele sau bijuteriile.

(5) Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase şi aliajele acestora, care poartă una dintre 
mărcile legale de control ale statului român, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentele norme tehnice, aplicate anterior datei intrării în vigoare a noilor mărci de garanţie 
proprie şi de certificare, nu se mai marchează.

Art. 2. (1) Pentru determinarea titlului metalelor preţioase şi aliajelor lor se foloseşte metoda 
de stabilire a acestuia cu ajutorul pietrei lydia, al cheilor-etalon şi al unor reactivi specifi ci 
metalelor preţioase.

(2) Determinarea titlului se face prin compararea culorii unei urme provenite de la un obiect 
din aliaj cu titlu necunoscut cu alte urme provenite de la cheile-etalon, cu titlu dinainte stabilit, 
sub acţiunea unor reactivi specifici.

(3) Reactivii sunt specifici titlurilor legale.

Art. 3. Materialele necesare sunt:
a) piatra de analiză (piatră lydia);
b) chei-etalon pentru metale preţioase;
c) sticluţe cu dop rodat şi picurător, de culoare brună, pentru păstrarea reactivilor;
d) reactivi specifici titlurilor legale;
e) lupa cu putere de mărire de minim 10 ori;
f) hârtie abrazivă;
g) hârtie absorbantă (sugativă).

Art. 4. (1) Piatra de analiză este o varietate de silex, de culoare neagră, cu conţinut uniform 
de carbon fi n, rezistentă faţă de acizii tari, concentraţi, sau amestecuri ale acestora.

(2) Piatra de analiză trebuie să aibă o porozitate potrivită, astfel ca prin frecarea cu aliajele 
metalelor preţioase acestea să lase pe piatră urme cu aspect continuu, formate din particule 
fine de metal.

(3) Piatra de analiză trebuie să fie curată şi păstrată într-un loc ferit de praf.
(4) Pe piatra murdară sau prăfuită nu se vor face analize.
(5) Pentru analiza obiectelor şi bijuteriilor cu titluri mai mari de 750 ‰ se utilizează o piatră 

de analiză mai poroasă, astfel ca urma aliajului să fie aderentă, uniformă şi compactă, pentru 
a se putea observa cât mai clar reacţia care are loc.

Art. 5. (1) Cheile-etalon sunt confecţionate din aliaje de metale preţioase al căror titlu este 
determinat cu precizie.

(2) Cheile-etalon se prezintă sub formă de bare şi au titlul imprimat pe ele.
(3) Cheile-etalon trebuie să aibă, pe cât posibil, o compoziţie identică cu a probei de încercat, 

deoarece două aliaje care au acelaşi conţinut de metal preţios fin, la care metalele comune 
diferă, reacţionează diferit în contact cu reactivi specifici.

Art. 6. (1) Reactivii acizi trebuie să fie păstraţi în sticluţe de culoare brună, cu dop rodat şi 
cu picurător.
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(2) Dopul cu picurător este folosit pentru aplicarea reactivului pe piatra de analiză.
(3) Reactivii se împrospătează la intervale de maximum 6 luni pentru a preîntâmpina 

concentrarea acestora şi pentru a se evita erorile de analiză.

Capitolul II. Pregătirea obiectelor din metale preţioase 
pentru analiza cu piatră de analiză în vederea marcării

Art. 7. (1) Obiectul ce urmează a fi supus analizei se examinează, dacă este cazul, cu lupa, 
în vederea stabilirii particularităţilor de confecţionare, precum şi a eventualelor lipituri, pentru 
a le evita la trasarea pe piatra de analiză.

(2) Cu ocazia examinării se va urmări dacă obiectul prezintă:
a) defecte de turnare;
b) umpluturi cu metale comune, răşini ori alte asemenea materiale sau cu alte aliaje de 

metale preţioase cu titluri mai mici;
c) părţi interioare care nu pot fi trasate pe piatra de analiză, confecţionate din aliaje de metal 

preţios cu titluri mai mici sau din metal comun;
d) o încărcare excesivă cu aliaj de lipit cu titlul mai mic decât aliajul din care este confecţionat 

obiectul;
e) doar acoperire cu metal preţios.
(3) În cazul obiectelor suspecte, cu acordul proprietarului bunului, acestea se perforează 

cu un burghiu de 1-2 mm, fixat la un perforator de bijutier, iar pe orificiul obţinut se pune o 
picătură de reactiv specific aliajului de analizat.

(4) Dacă obiectul are umpluturi cu cupru sau cu argint, sub acţiunea reactivului se observă 
o efervescenţă.

(5) În cazul umpluturii cu argint, prin adăugarea de acid clorhidric sau clorură de sodiu apare 
precipitatul alb de clorură de argint, iar prin adăugarea de bicromat de potasiu apare un precipitat 
roşu de bicromat de argint.

(6) Şpanul obţinut prin perforare poate fi supus procedurilor prevăzute la alin. (4) şi (5) 
pentru confirmarea constatărilor.

(7) În cazul umpluturilor cu ciment, prezenţa acestuia se determină prin observare cu lupa 
a spânului rezultat la perforare.

(8) În cazul în care obiectul nu are umplutură, picătura de reactiv rămâne clară.
(9) În situaţia în care procedurile de mai sus nu sunt edificatoare, se poate recurge la analize 

spectrografice sau, cu acordul proprietarului, la analize distructive.

Capitolul III. Tehnica analizei cu piatra de analiză

Art. 8. (1) Se trasează prin frecare pe piatra de analiză o urmă a obiectului al cărui titlu 
urmează a fi determinat.

(2) Urma trasată trebuie să fie compactă şi de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 
aproximativ 2-3 mm lăţime şi 15-20 mm lungime.

(3) Urma obţinută se încadrează între urmele a două chei-etalon cu titluri apropiate de titlul 
presupus al obiectului de analizat.

(4) Trasarea urmelor pe piatră, atât a urmei obiectului de analizat, cât şi a cheilor-etalon, 
trebuie să se facă în aceleaşi condiţii privind intensitatea cu care se apasă în timpul frecării lor 
pe piatră şi poziţia (unghiul de înclinare) faţă de piatră, astfel încât să se obţină urme aproximativ 
egale cantitativ din obiectul supus analizei şi din cheile-etalon.

(5) La alegerea cheilor-etalon se ţine seama de culoarea aliajului de încercat, astfel ca 
urmele să aibă nuanţe de culoare identice sau cât mai apropiate.
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Art. 9. După trasarea urmelor pe piatra de analiză acestea se acoperă simultan şi uniform 
cu reactivul specifi c metalului preţios din care este confecţionat obiectul supus analizei, 
folosindu-se în acest scop picurătorul dopului sticluţei în care se păstrează reactivul.

Art. 10. (1) Dacă urmele prezintă aceeaşi nuanţă de culoare, aliajul obiectului de analizat 
are acelaşi titlu cu cel al cheii-etalon.

(2) În caz contrar, titlurile sunt diferite.
(3) Analiza se efectuează la lumină naturală, iar temperatura reactivilor şi a mediului de 

lucru nu trebuie să fie sub 20°C.

Art. 11. (1) Trasarea pe piatra de analiză a urmelor trebuie să se facă cu grijă pentru a se 
evita deteriorarea obiectelor supuse analizei.

(2) Se încearcă la piatra de analiză toate părţile componente ale obiectelor, trasându-se 
concomitent urmele acelor părţi care se pot încerca în aceleaşi condiţii. De exemplu la inel nu 
se va trasa concomitent şina cu montura, deoarece urmele trasate nu vor conţine aceleaşi 
cantităţi de metal.

Art. 12. (1) În cazul obiectelor acoperite cu metale preţioase, aliaje ale acestora sau alte 
metale comune, stratul sau straturile acoperitoare se înlătură cu o pilă fi nă de pe suprafaţa de 
contact cu piatra de analiză.

(2) Se analizează vârfurile sau muchiile obiectelor, evitându-se lipiturile.

Capitolul IV. Metode de analiză a obiectelor 
şi bijuteriilor din aliaje de argint

Art. 13. Pentru analiza obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din aliaje ale argintului se 
folosesc reactivii:

a) bicromat de potasiu, soluţie saturată în acid azotic 45%;
b) bicromat de potasiu, soluţie 9% acidulată cu 6 cm3 de acid sulfuric;
c) azotat de argint, soluţie 0,45%, 0,50%, 0,70% şi 0,75%;
d) acid azotic soluţie 42,80%;
e) acid clorhidric soluţie 37,20%;
f) amoniac soluţie 3,30%.

Art. 14. (1) Pentru stabilirea existenţei argintului într-un aliaj se aplică direct pe obiect o 
picătură de acid azotic soluţie 42,80% peste care, după circa 30 de secunde, se pune o picătură 
de acid clorhidric soluţie 37,20%.

(2) Dacă aliajul conţine argint, rezultă un precipitat alb brânzos de clorură de argint, solubilă 
în amoniac soluţie 3,30%.

(3) În cazul apariţiei unei coloraţii albastre-verzui, însoţită de o efervescenţă sau numai o 
efervescenţă simplă, înseamnă că este aliaj de cupru sau alt metal comun, fără conţinut de 
argint.

(4) Dacă nu se constată niciunul dintre rezultatele de mai sus, înseamnă că obiectul nu 
conţine argint şi este confecţionat din aur alb, aliaj de platină, de metale platinice sau un aliaj 
de metale comune inoxidabile, urmând a se face analize cu reactivii specifici aurului şi platinei.

Art. 15. (1) Pentru stabilirea existenţei argintului în aliajele acestuia se poate utiliza şi 
bicromatul de potasiu, soluţie 9% acidulată cu 6 ml acid sulfuric.

(2) O picătură din acest reactiv se aplică pe urma obiectului de analizat, trasată pe piatra 
de analiză.

(3) Dacă se constată apariţia unui precipitat roşu de bicromat de argint, rezultă că obiectul 
analizat este un aliaj de argint.
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(4) Dacă nu rezultă precipitatul de bicromat de argint, înseamnă că obiectul este confecţionat 
din alte metale decât argintul.

Art. 16. (1) Pentru stabilirea titlului argintului se trasează pe piatra de analiză urma aliajului 
de analizat şi cea a cheii-etalon de argint şi se observă culoarea acestora înainte de aplicarea 
reactivului.

(2) În cazul în care se constată diferenţe de nuanţă a culorii urmei obiectului de analizat şi 
a cheii-etalon, se folosesc alte chei-etalon până se obţine aceeaşi nuanţă.

Art. 17. Pentru stabilirea titlului aliajului de argint se pot folosi reactivi pe bază de azotat 
de argint sau de bicromat de potasiu.

Art. 18. (1) În raport cu titlul aliajului de argint analizat se utilizează ca reactiv azotatul de 
argint, soluţie de diferite concentraţii, după cum urmează:

Nr. crt. Aliaj de argint titlul  
‰

Azotat de a rgint
( g)

Apă distilată
(ml)

1. 750 0,45 100
2 . 800 0, 50 100
3. 875 0,70 100
4. 916 0,75 100
5. 925 0, 75 100

(2) Urma aliajului de încercat şi a cheii-etalon se acoperă cu reactivul corespunzător titlului 
cheii-etalon.

(3) Dacă aliajul are un titlu mai mic decât cel al cheii-etalon, urma aliajului este mai 
întunecoasă şi invers.

(4) Dacă cele două urme au aceeaşi nuanţă, înseamnă că obiectul de analizat are acelaşi 
titlu cu cel al cheii-etalon.

(5) Pentru activarea reacţiilor se pot adăuga în reactivii din tabelul de mai sus câteva picături 
de acid azotic concentrat la 100 ml reactiv.

Art. 19. (1) În cazul bicromatului de potasiu se întrebuinţează soluţia acestuia, saturată în 
acid azotic 45%.

(2) Cu ajutorul picurătorului dopului sticluţei, o picătură de reactiv se trece repede şi simultan 
peste cele două urme, urmărindu-se viteza de apariţie şi abundenţa precipitatului roşu de 
bicromat de argint care se formează în urma reacţiei chimice.

(3) Cu cât precipitatul este mai abundent şi are o culoare mai vie, cu atât conţinutul în argint 
este mai mare.

(4) Culoarea închisă a precipitatului de bicromat de argint indică un titlu mai mic al aliajului 
din care este confecţionat obiectul supus analizei.

(5) Dacă cele două urme au aceeaşi nuanţă şi aceeaşi abundenţă de precipitat de bicromat 
de argint, înseamnă că obiectul de analizat are acelaşi titlu cu cel al cheii-etalon.

Capitolul V. Metode de analiză a obiectelor 
şi bijuteriilor din aliaje ale aurului

Art. 20. (1) Pentru analiza obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din aliaje ale aurului se 
folosesc reactivii:

Nr. crt.
Aliajul d e analizat, cu  

conţinut de aur
‰

Cantitatea
 (ml)

Acid azotic
(D = 1,41)

Acid clorhidric
(D  = 1,19) Apă distilată

1. 375 59,5 - 40,5
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2. 400-500 100,0 - -
3. 500-670 100,0 2,0 152,0
4. 750 59,3 1,1 39,6
5. 670-840 100,0 2,0 25,0
6. peste 840 121,0 9,0 50,0
 sau

 Nr. crt.
Aliajul de analizat, cu 

conţinut de a ur
‰

Acid azotic
Clorură de sodiu 

chimic pur
(g)

Apă distilată
(ml)

7. 375 82,6 ml sol. 45% - 13,8
8. 500 92,2 ml sol. 29% 0,077 3,8
9. 585 100 ml sol. 29% 0,08 -

10. 750 100 ml sol. 45% 1,4

(2) Pentru aliajele de aur cu titlul 5850/00 se poate folosi şi soluţia de acid tetracloroauric 
2,30 g la 100 ml apă distilată.

Art. 21. (1) Se trasează pe piatra de analiză urma obiectului de analizat şi cea a cheii-etalon, 
urmărindu-se ca nuanţele de culoare ale acestora să fi e cât mai apropiate.

(2) În cazul când nici una dintre cheile-etalon de care se dispune nu corespunde culorii 
aliajului, se poate face o combinaţie de culori din două chei-etalon ale aceluiaşi titlu, având 
nuanţe diferite, trasându-se întâi etalonul cu nuanţa mai deschisă.

(3) Pe mijlocul acestor urme, în linie transversală, se aplică reactivul cu picurătorul dopului 
fără a atinge piatra de analiză cu picurătorul.

(4) Reactivul dizolvă mai întâi cuprul şi argintul din aliaj, înainte de a intra în reacţie cu 
aurul, din cauza conţinutului de clor din reactiv.

(5) Reacţia pe piatra de analiză are loc într-un timp scurt, 20-40 de secunde, iar în cazul 
titlurilor superioare, peste 8330/00, aceasta are loc chiar în momentul acoperirii cu reactiv a 
urmelor trasate pe piatra de analiză.

(6) Se înlătură reactivul de pe piatra de analiză fără a atinge urmele, cu ajutorul hârtiei de 
filtru, şi se compară nuanţele de culoare ale urmelor trasate.

(7) Pe baza culorii urmelor de probă în comparaţie cu ale cheilor-etalon pe piatra de analiză 
se determină titlul obiectului de analizat.

(8) În cazul când urma trasată a obiectului de analizat este mai închisă decât cea a 
cheii-etalon, obiectul de analizat are un titlu mai mic decât cel al cheii-etalon.

(9) Dacă cele două urme au aceeaşi nuanţă, înseamnă că obiectul de analizat are acelaşi 
titlu cu cel al cheii-etalon.

(10) Dacă aliajul conţine şi platină, se observă o culoare diferită faţă de aliajele obişnuite, 
cu nuanţă spre maro-violet.

(11) Se recomandă ca analiza să se efectueze la lumina naturală a zilei.

Art. 22. (1) În cazul utilizării ca reactiv a soluţiei de acid tetracloroauric, după ce au fost 
efectuate operaţiunile prevăzute la art. 21 alin. (1)-(3), se acoperă instantaneu urma obiectului 
de analizat şi cea a cheii-etalon şi se aşteaptă 5-10 secunde.

(2) Reactivul se absoarbe cu hârtia de filtru şi apoi se observă culoarea urmelor.
(3) Viteza de reacţie este în funcţie de titlul aliajului, iar nuanţele de culoare pot fi de la 

galben-deschis către maro şi chiar până la negru, fiind în funcţie de conţinutul de cupru şi de 
argint al obiectului de analizat.

(4) Cu cât aliajul conţine mai mult argint, precipitatul alb de clorură de argint are tendinţa 
să deschidă culoarea precipitatului de aur format pe piatra de analiză, iar creşterea procentului 
de cupru închide culoarea acestuia.
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(5) Dacă titlul aliajului din care este confecţionat obiectul de analizat este inferior titlului 
cheii-etalon, urma aliajului pe piatra de analiză este mai întunecată, iar în caz contrar, urma 
cheii-etalon va fi mai întunecată.

(6) Dacă cele două urme au aceeaşi nuanţă, înseamnă că obiectul de analizat are acelaşi 
titlu cu cel al cheii-etalon.

(7) Soluţia de acid tetracloroauric nu dă reacţie caracteristică cu aliajele de aur care au 
titlul mai mare de 5850/00.

Capitolul VI. Metode de analiză a obiectelor 
şi bijuteriilor din aliaje ale platinei

Art. 23. (1) Pentru analiza obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din aliaje ale platinei se 
folosesc reactivii:

Nr. crt.
Acid clorhidric soluţie 

37,25%
(ml)

Acid azotic soluţie 
65,30%

(ml)

Iodură de potasiu
G Observaţii

1. 75 25 10 pentru analiza la rece
2. 50 50 - pentru analiza la cald

(2) Se foloseşte cheia-etalon pentru platină cu titlul de 9500/00.

Art. 24. Stabilirea titlului aliajului de platină se poate face la cald sau la rece.

Art. 25. Metoda de lucru la rece pentru identifi carea platinei dintr-un aliaj alb este următoarea:
1. Peste urma aliajului supus analizei, trasată pe piatra de analiză, se adaugă o picătură 

de reactiv pentru argint, putând să apară următoarele situaţii:
a) în cazul în care urma dispare, aliajul este din metal comun, cu conţinut de zinc, nichel, 

fier, cadmiu;
b) dacă urma se colorează în roşu-cărămiziu, adică se formează precipitatul de bicromat 

de argint, aliajul este din argint;
c) dacă urma rămâne neschimbată, aliajul este din platină, aur alb, nichel-crom, paladiu, 

staniu, aluminiu, fier, nichel.
2. Se trasează pe piatra de analiză o nouă urmă a obiectului de analizat, peste care se aplică 

o picătură de reactiv specific aurului cu titlul de 7500/00, rezultând una dintre următoarele situaţii:
a) dacă urma dispare repede, obiectul este un aliaj fier-nichel, plumb, staniu, bronz, paladiu;
b) dacă urma rămâne neschimbată, obiectul este confecţionat dintr-un aliaj de platină, aur 

paladat de 7500/00, aluminiu sau nichel-crom.
3. Se trasează pe piatra de analiză o nouă urmă a obiectului de analizat, peste care se 

aplică o picătură din reactivul specific platinei, apă regală cu iodură de potasiu, rezultând una 
dintre următoarele situaţii:

a) dacă urma dispare complet în timp de 3 minute, obiectul este confecţionat dintr-un aliaj 
de aur alb cu titlu inferior, nichel-crom, aluminiu sau aur paladat. Prezenţa ionilor de aur, nichel 
şi paladiu se identifică prin reacţia cu hârtia de filtru îmbibată cu dimetil-glioxima. Aurul dă o 
coloraţie neagră, paladiu galben-oranj, nichelul roz-ciclam, iar cuprul din aliaj este indicat de 
coloraţia verzuie;

b) dacă urma este parţial atacată şi de culoare galbenă, este un aliaj de aur paladat. Prezenţa 
aurului alb de titlul 7500/00 este indicată de formarea unei urme maro-închis, caracteristică;

c) dacă urma rămâne neschimbată, rezultă că obiectul este confecţionat dintr-un aliaj de 
platină cu titlul de 9500/00 sau mai mare.

Art. 26. (1) Pentru stabilirea titlului aliajului platinei la rece se trasează pe piatra de analiză 
urma obiectului de analizat şi a cheii-etalon şi se aplică reactivul specifi c, aşteptându-se 
rezultatul reacţiei, vizibil după 3 minute de la aplicarea reactivului.
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(2) Dacă urma obiectului supus analizei este mai închisă la culoare decât cea a cheii-etalon, 
înseamnă că acesta este confecţionat dintr-un aliaj inferior cheii-etalon.

(3) Dacă urma obiectului supus analizei şi urma cheii-etalon au aceeaşi nuanţă de culoare, 
înseamnă că obiectul de analizat are acelaşi titlu cu cel al cheii-etalon.

(4) Analiza se efectuează la temperatura camerei.

Art. 27. Metoda de lucru la cald este următoarea:
1. reactivul specific pentru analiza platinei se pune într-o capsulă de porţelan sau într-un 

vas mic (cristalizator) confecţionat dintr-o sticlă rezistentă la foc şi se încălzeşte, încălzirea se 
face în mod obligatoriu sub o nişă, deoarece vaporii nitroşi şi clorul care se degajă sunt toxici;

2. când reactivul a ajuns la fierbere se introduce piatra de analiză pe care este trasată urma 
obiectului supus analizei şi a cheii-etalon şi se ţine cufundată în reactiv timp de circa două 
minute, după care se scoate şi se introduce într-o altă capsulă cu apă distilată;

3. se scoate piatra de analiză din vasul cu apă distilată şi se compară nuanţele celor două 
urme;

4. dacă urma cheii-etalon are o nuanţă mai închisă decât cea a obiectului analizat, înseamnă 
că acesta este confecţionat dintr-un aliaj de platină cu titlul mai mare de 9500/00 şi invers;

5. dacă urma obiectului supus analizei şi urma cheii-etalon au aceeaşi nuanţă de culoare, 
înseamnă că obiectul de analizat are acelaşi titlu cu cel al cheii-etalon;

6. pentru încercarea aliajelor de platină se folosesc pietre de analiză mici, care să poată fi 
introduse în capsulele de porţelan şi acoperite în întregime cu reactiv. Pentru introducerea 
pietrei în capsulă se foloseşte un suport din sticlă format din 2-3 baghete;

7. reactivul nu poate fi folosit mai mult de două ori.

Art. 28. Pentru stabilirea titlului obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi aliajele 
acestora se pot folosi şi metode de analize chimice distructive în laboratoare de specialitate.

Art. 29. După stabilirea titlului, pe obiecte şi bijuterii se vor aplica mărcile corespunzătoare.

Capitolul VII. Locurile de aplicare a mărcilor pe obiecte 
şi pe bijuterii confecţionate din aliaje ale metalelor preţioase

Art. 30. (1) Marca de garanţie proprie se aplică alăturat de marca de titlu, cu excepţia obiectelor 
şi bijuteriilor importate care au deja marca de titlu aplicată de producătorul sau exportatorul 
străin. În asemenea cazuri marca de garanţie proprie se aplică potrivit prevederilor alin. (2).

(2) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1), marca de certificare sau, după caz, marca 
de garanţie proprie se aplică potrivit dispoziţiilor de mai jos:

Nr. crt. Denumirea obiectelor şi 
bijuteriilor Locul de aplicare a mărcii

1. Coliere, lanţuri, brăţări-lanţ, 
brăţări de diverse modele

În funcţie de construcţia obiectului, pe una dintre verigile 
terminale sau pe veriga de prindere a închizătorului, dacă 
aceasta este lipită, ori pe plăcuţa dintre închizător şi verigă

2.
Coliere, brăţări, lanţuri cu 
închizător tip limbă şi 
casetă

Pe limba închizătorului sau, dacă există riscul deformării, pe 
optarul de siguranţă, acolo unde este cazul

3. Brăţări cerc (sclave)

Dacă nu sunt goale în interior, pe partea interioară a cercului. În 
cazul în care brăţara este goală în interior, marca se aplică în 
locul în care are o întăritură pe partea interioară a cercului 
(pentru obiectele fără sistem de închidere). Dacă brăţara este 
prevăzută cu sistem de închidere, în funcţie de acesta, se 
aplică pe limba închizătorului, pe optarul de siguranţă sau, 
adaptat după caz, pe o parte componentă a închizătorului.

4. Ac de cravată Pe corpul acului sau, după caz, pe anoul de prindere a acului
5. Broşa Pe acul broşei, cât mai aproape de locul de îmbinare cu broşa

Art. 27-30
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6. Cercei

La formele obişnuite cu toarta (brezuri) cu închizătorul în faţă, 
marca se aplică în partea cea mai groasă, lângă sudura 
cercelului.
La cei cu patente (cu arc) la care închiderea se face în spate, 
marca se aplică pe sârma care este lipită de partea de sus a 
cercelului.
La formatul creole marca se aplică pe partea cu care se prinde 
de ureche.
La cei cu şurub sau ştift marca se aplică aproape de corpul 
cercelului, pe şurub sau ştift.

7. Butoni Pe plăcuţa de prindere dintre butoni, iar la cei cu sistem de 
prindere clips, pe marginea exterioară a acestuia

8. Brelocuri Pe anoul de prindere a cheilor

9. Insigne Pe acul de prindere, cât mai aproape de locul de lipire de 
corpul insignei

10. Pandantive Pe veriga care face corp comun cu pandantivul sau, după caz, 
pe anoul de prindere

11. Medalioane Pe veriga lipită de corpul acestora sau pe corpul obiectului, 
acolo unde permite construcţia acestuia

12. Verighete Pe partea interioară a şinei

13. Inele Pe partea interioară, evitându-se părţile pe care sunt montate 
pietre

14. Ceasuri

La ceasurile de mână, pe urechea ceasului, dacă este masivă
La ceasurile cu brăţară, pe limba închizătorului
La ceasurile de buzunar cu unul sau mai multe capace în 
exterior, pe capacul exterior cât mai aproape de centru
La ceasurile de buzunar prevăzute cu olivetă (mică prelungire 
marginală pentru a uşura deschiderea), pe aceasta

15. Sfeşnice Pe fi ecare parte componentă detaşabilă, la marginea obiectului

16. Tablouri confecţionate în 
totalitate din metal preţios La margine, aproape de colţ

17. Coperte de cărţi Pe fi ecare copertă şi pe piesa de legătură a acestora, la 
margine

18.
Fructiere, cupe, 
portpahare, pahare cu sau 
fără picior

Pe piciorul acestora, la partea inferioară sau pe corpul 
propriu-zis la partea superioară, în exterior, la margine sau, 
după caz, pe fund

19. Linguri, linguriţe, furculiţe Pe spate, pe partea cea mai îngustă a cozii

20. Cuţite
Pe mâner în locul cel mai apropiat de lamă; dacă lama este din 
acelaşi metal preţios şi este detaşabilă, se marchează şi 
aceasta cât mai aproape de mâner

21.

Farfurii, vase, tăvi, 
fructiere, suporturi de 
tacâmuri, solniţe, suporturi 
de şerveţele

Pe marginea exterioară; la vasele cu toarte, lângă acestea

22. Rame Lateral, pe partea îndoită lângă unul dintre colţuri

23. Portţigarete, pudriere, 
casete Pe unul dintre capace, aproape de unul dintre colţuri

24. Ochelari Pe unul dintre braţele care leagă rama lentilelor, în porţiunea 
cea mai lată

25. Perii şi piepteni Pe ramă, la unul dintre capete
Obiecte de cult

26. Cruci Pe fi ecare parte componentă detaşabilă, pe spatele obiectului, 
evitându-se părţile în care sunt montate pietre

27.
Icoane care nu sunt 
montate pe lemn sau pe 
alte materiale

Lângă chipul sfântului, în dreapta sau la stânga. Nimbul 
sfântului, dacă este detaşabil, se marchează separat.

28. Potire La baza obiectului, la margine

29. Candele
La capătul candelei (în care este introdusă sticla), pe fi ecare 
lanţ de susţinere şi pe fi ecare calotă emisferică de care sunt 
prinse lanţurile

Art. 30
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30. Cădelniţe Ca la candelă
31. Disc Pe piciorul discului, la partea lui inferioară
32. Steluţe Pe unul dintre braţe
33. Miruitor Pe mâner, în apropierea crucii

(3) Obiectele necuprinse în tabelul de mai sus se asimilează, de la caz la caz, cu unul dintre 
cele menţionate în acesta.

(4) În cazul obiectelor şi bijuteriilor care au în componenţă, prin construcţie, şi alte materiale 
decât metale preţioase, se vor marca numai acelea la care ponderea metalului preţios este 
mai mare de circa 75% din greutatea totală a obiectului.

(5) În cazul obiectelor confecţionate din aliaje a două metale preţioase, se aplică marca 
titlului care corespunde aliajului cu ponderea majoritară în greutatea totală a obiectului.

(6) În cazul în care suprafaţa pe care se aplică marca este mai redusă decât dimensiunile 
acesteia, se va aplica partea mărcii care conţine însemnele distinctive (caracteristice) ale 
acesteia.

(7) În situaţia în care titlul stabilit prin analiză este inferior unuia dintre titlurile legale în 
vigoare, inclusiv toleranţele admise, pe obiecte şi bijuterii se aplică marca titlului legal inferior.

(8) Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase, pe care nu se mai cunoaşte marca aplicată 
anterior, se consideră nemarcate şi se marchează din nou peste marca veche.

(9) Obiectele şi bijuteriile formate din mai multe părţi detaşabile se marchează prin aplicarea 
mărcii corespunzătoare pe fiecare parte componentă, cu excepţia cerceilor mici cu ştift şi 
fluturaş, la care se marchează doar ştiftul, nu şi fluturaşul.

(10) Obiectele confecţionate din acelaşi metal preţios, dar cu părţi componente cu titluri 
diferite, se marchează prin aplicarea mărcii corespunzătoare titlului cel mai mic.

(11) În cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din două metale preţioase diferite, în 
proporţie egală, se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător.

(12) Obiectele şi bijuteriile care au aplicată o marcă greşită se marchează din nou, peste 
marca iniţială, cu titlul corespunzător.

(13) Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase care sunt marcate cu mărcile de control 
româneşti, aplicate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, se consideră legal 
marcate.

Capitolul VIII. Obiecte şi bijuterii exceptate de la marcare

Art. 31.[1] (1) Sunt exceptate de la marcare:
1. obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale acestora, care din 

cauza construcţiei se pot deforma, fisura sau deteriora în orice alt mod ca urmare a aplicării 
mărcii;

2. plăcuţele, fragmentele şi lucrările din aur dentar şi din alte aliaje dentare ale metalelor 
preţioase;

3. fragmentele de obiecte şi bijuterii din metale preţioase;
4. monedele, medaliile şi plachetele din metale preţioase şi aliaje ale acestora;
5. lingourile din metale preţioase şi aliaje ale acestora;
6. metalele preţioase şi aliajele acestora sub formă de materii prime;
7. obiectele confecţionate din metale preţioase sau aliaje ale acestora, utilizate în scop 

industrial sau de cercetare ori pentru analize de laborator;
8. obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale acestora, destinate 

exportului;
9. obiectele care au părţi confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale acestora, care din 

cauza construcţiei nu pot fi analizate la piatra de analiză;

[1] Art. 31 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I din Ordinul nr. 103/2015.

Art. 31
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10. obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale comune sau din alte materiale acoperite 
total ori parţial cu metale preţioase sau aliaje ale acestora.

(2) Vânzarea, cumpărarea şi scoaterea din ţară a lingourilor şi/sau topiturilor din metale 
preţioase sau aliaje ale acestora se fac numai dacă acestea sunt însoţite de raport de încercare 
eliberat de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Excepţie de la prevederile alin. (2) fac aurul financiar şi aurul monetar, aşa cum sunt 
definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase 
şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexă la normele tehnice

Mărcile de control româneşti pentru obiectele din:

PLATINĂ:

AUR:

Anexă
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*) scos din uz la 14 iunie 1960 prin Decretul nr. 210

ARGINT:

Anexă
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Marca ce s-a aplicat pe obiectele din aur cu titlul cuprins între 330- 500 0/00 fabricat 
înainte de 01.04.1906.
01.04.1906-01.10.1906â

Marca ce s-a aplicat alături de marca de control respectivă pe obiectele vechi, 
vândute prin magazinele de antichităţi sau casele de împrumut pe amanet
12.01.1942-01.07.1948

Marca ce s-a aplicat alături de marca de control respectivă, metalului preţios pe 
obiectele:
a. fabricate în Ardealul de Nord şi în Bucovina sau Moldova, respectiv după 30 
august 1940, sau după 1 martie 1944.
06.04.1944 - 31.07.1944
b. prezentate de particulari în conformitate cu dispoziţiile Deciziei nr. 225/1348.
04.03 1948-01.07.1948

Anexă



6. Ordinul nr. 1809/2004 
pentru aprobarea Registrului special de evidenţă a operaţiunilor 

cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase

publicat în
M. Of. nr. 1201 din 15 decembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase 
şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă modelul Registrului special de evidenţă a operaţiunilor cu metale 
preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase (cod 24-5-14) şi Normele privind întocmirea 
şi utilizarea Registrului special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale 
acestora şi pietre preţioase (cod 24-5-14), prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin.

Art. 2. Registrul special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora 
şi pietre preţioase (cod 24-5-14) va fi  şnuruit, sigilat şi înregistrat la organul fi scal în a cărui 
rază teritorială îşi are adresa/sediul social declarat persoana fi zică sau juridică autorizată să 
efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase. Fiecare punct 
de lucru al persoanei fi zice autorizate sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va 
avea câte unul dintre aceste registre, care va fi  utilizat exclusiv pentru adresa punctului de 
lucru/sediului secundar.

Art. 3. Persoana fi zică sau juridică autorizată să desfăşoare una sau mai multe dintre 
operaţiunile prevăzute la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România, cu modifi cările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.344/2003, poate întocmi un singur registru pentru toate operaţiunile pe care 
le desfăşoară sau câte un registru pentru fi ecare operaţiune, cu menţionarea pe formular a 
operaţiunii desfăşurate.

Art. 4. Direcţia de reglementări contabile, direcţiile generale ale fi nanţelor publice judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.
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Anexa nr. 2

Norme privind întocmirea şi utilizarea Registrului special de evidenţă a operaţiunilor 
cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase (cod 24-5-14)

1. Serveşt e ca document obligatoriu de înregistrare cronologică a tuturor op eraţiunilor 
privind intrările, respectiv ieşirile de metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioa se.

2. Se întocmeşte, într-un singur exemplar, de persoanele fizice sau  juridice autorizate să 
efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre  preţioase.

În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunii înregistrate începând de la 1 ianuarie, 
respectiv de la începutul activităţii, până la 31  decembrie, respectiv până la încetarea activităţii.

În coloana 2 se înscrie data (ziua, luna, anul) înregistrării, care trebuie să coincidă cu data 
 în care are loc efectiv operaţiunea.

În coloana 3 se completează felul, numărul şi data documentului de intrare a obiectelor 
i ntrate (factura fiscală, avizul de însoţire a mărfii, bonul de comandă etc., după caz ).

În coloanele 4 şi 14 se înscriu denumirile obiectelor intrate/ieşite, pe categorii de obiecte 
stabilite şi definite de ope rator, care pot fi grupuri de mărfuri cu acelaşi preţ per unitate de 
măsură sau per bucată ori acelaşi gen de obiecte, cum ar fi inele de damă, cercei, lănţişoare 
etc.

În coloanele 5 şi 15 se înscrie codul obiectelor intrate/ieşite care, pe lângă materialul preţios, 
conţin şi un alt material la care nu se face referire (tablouri, icoane, ceasuri, obiecte de birou, 
alte obiecte decorative etc), în cazul în care evidenţa obiectelor se ţine pe coduri.

În coloanele 6 şi 16 se înscrie numărul total de astfel de obiecte, dacă evidenţa se ţine pe 
coduri sau greutate totală, pe categorii de obiecte, potrivit documentelor de intrare, respectiv 
de ieşire, dacă evidenţa nu se ţine pe coduri.

În coloanele 7 şi 17 se înscriu felul şi titlul metalului preţios sau al aliajului acestuia, precum 
şi felul şi caratajul pietrelor preţioase, dacă este cazul.

În coloana 8 se specifică scopul intrării: pentru vânzare, prelucrare, reparaţie etc.
Coloanele 9, 10, 11 şi 12 se vor completa de persoanele fizice şi juridice autorizate să 

marcheze obiectele şi bijuteriile cu marca de  garanţie proprie.
În coloana 13 se specifică felul, numărul şi data documentului de ieşire.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează împreună cu documentele justificative care stau la baza întocmirii lui.

Anexa nr. 2



 7. H.G. nr. 457/2003 
privind asigurarea securităţii utiliza torilor 

de echipamente electrice de joasă tensiune

republicată în
M. Of. nr. 402 din 15 iunie 2007

cu modificările şi completările aduse prin:
H.G. nr. 962/2007 pentru modifi carea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei 

circulaţii a mărfurilor (M. Of. nr. 628 din 13 septembrie 2007);
H.G. nr. 1302/2009 pentru modifi carea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei 

circulaţii a mărfurilor (M. Of. nr. 776 din 13 noiembrie 2009).

Art. 1. (1) Prezenta hotărâre se aplică unor echipamente electrice de joasă tensiune fabricate 
în ţară sau importate, destinate pieţei interne.

(2) În sensul prezentei hotărâri, prin e chipament electric de joasă tensiune se înţelege orice 
aparat sau echipament proiectat să fie utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V – 1.000 V 
în curent alternativ şi 75 V – 1.500 V în curent continuu.

(3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri echipamentele electrice şi fenomenele 
fizice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. (1) Echipamentele electrice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), construite  în concordanţă 
cu bunele practici inginereşti în materie de securitate în vigoare în România sau Uniunea 
Europeană, pot fi  introduse pe piaţă numai dacă nu pun în pericol securitatea oamenilor, 
animalelor domestice şi bunurilor mobile şi imobile, atunci când sunt instalate corespunzător, 
întreţinute şi utilizate în conformitate cu scopul pentru care au fost fabricate.

(2) Cerinţele esenţiale de securitate menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. Echipamentele electrice de joasă tensiune care îndeplinesc cerinţele esenţiale de 
securitate prevăzute la art. 2 şi sunt supuse condiţiilor prevăzute la art. 4 şi 7 nu pot face 
obiectul interzicerii introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune din considerente de securitate.

Art. 4. (1) Este interzisă introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice care nu îndeplinesc 
cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa 
nr. 1, dacă echipamen tele electrice de joasă tensiune sunt conforme cu standardele române 
şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standa rdele 
europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate, pentru informare, în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Lista standardelor române din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune 
care adoptă standardele europene armonizate se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi 
finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă va fi actualizată 
periodic.

 (4) În cazul în care standardele europene armonizate, aşa cum sunt definite la alin. (2), nu 
au fost încă adoptate şi publicate, se consideră că echipamentele electrice de joasă tensiune 
sunt conforme cu prevederile art. 2, dacă sunt fabricate în conformitate cu prevederile de 
securitate elaborate de Comisia  Internaţională pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor 
Electrice (CEE) sau de Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI).

(5) În cazul în care nu există standarde armonizate sau prevederi de securitate, aşa cum 
sunt definite în alin. (2) şi (4), în scopul introducerii pe piaţă sau al asigurării liberei circulaţii, 
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se consideră că echipamentele electrice sunt conforme cu prevederile art. 2, dacă sunt fabricate 
conform cerinţelor de securitate cuprinse î n standardele naţionale sau în standardele în vigoare 
în statul membru din Uniunea Europeană al producătorului, dacă acestea asigură un nivel de 
securitate echivalent cu cel din România.

(6) În baza notificării de către Comisia Europeană, Ministerul Economiei şi Finanţelor va 
informa Comisia, dacă este cazul, în termen de 3 luni obiecţiile pe care le are în legătură cu 
prevederile de securitate prevăzute la alin. (4), cu precizarea motivelor de securitate în baza 
cărora acestea nu ar trebui recunoscute.

Art. 5. Se interzice distribuitorilor de ener gie electrică, în condiţiile legii, să impună utilizatorilor 
de echipamente electrice de joasă tensiune, pentru conectare la reţea şi pentru furnizarea 
energiei electrice, condiţii de securitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. (1) Când se constată că un echipament electric de joasă tensiune nu satisface 
cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, organele de control vor lua măsuri 
de retragere de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă.

(2) Reintroducerea pe piaţă a unui echipament electric de joasă tensiune se efectuează 
numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2.

(3) În cazul situ aţiilor prevăzute la alin. (1) organele de control vor informa în scris, după 
caz, Ministerul Economiei şi Finanţelor sau Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
indicând motivele deciziilor şi specificând următoarele:

a) dacă neconformitatea constatată se datorează unor deficienţe ale standardelor care 
adoptă standardele europene armonizate prevăzute la art. 4 alin. (2) sau prevederilor de 
securitate prevăzute la art. 4 alin. (4) şi (5);

b) dacă neconformitatea constatată se datorează aplicării greşite a standardelor sau 
prevederilor prevăzute la art. 4 alin. (2), (4) şi (5);

c) dacă neconformitatea constatată este atribuită nerespectării bunelor practic i inginereşti 
prevăzute la art. 2.

(4) Ministerul Economiei şi Finanţelor va informa de îndată statele membre implicate şi 
Comisia Europeană asupra neconformităţilor constatate şi a măsurilor luate, conform alin. (1) 
şi (3).

(5) Dacă al te state membre ridică obiecţii faţă de decizia prevăzută la alin. (1), Comisia 
Europeană trebuie să consulte de îndată Ministerul Economiei şi Finanţe lor.

Art. 7. (1) Înainte de introducerea pe piaţă, echipamentele electrice prevăzute la art. 1 
trebuie să poarte marcajul european de conformitate CE, prevăzut la art. 8 alin. (1) şi în anexa 
nr. 3 lit. A, care atestă conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu 
procedurile de evaluare a conformităţi i descrise în anexa nr. 4.

(2) În caz de divergenţă, producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în România sau 
într-un stat membru al Uniunii Europene sau importatorul poate prezenta un  raport de încercări 
în care este atestată conformitatea echipamentului electric cu prevederile cuprinse în art. 2 şi 
în anexa nr. 1. Acest raport va fi întocmit de un organism notificat, conform procedurii prevăzute 
la art. 9.

(3) Pentru echipamentele electrice de joasă tensiune introduse pe piaţă cu marcaj CE 
producătorul ori reprezentantul său autoriza t stabilit în România sau într-un stat membru al 
Uniunii Europene întocmeşte şi păstrează dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat 
spre examinare, la cerere, organului de control. În măsura în care organele de control consideră 
necesar pentru înţelegerea conţinutului pot solicita traducerea în limba română a unor documente 
care însoţesc echipamentele din import. În cazul în care nici producătorul,  nici reprezentantul 
său autorizat nu sunt stabiliţi în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia 
de a deţine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe 
piaţă a echipamentului electric.

Art. 5-7



III. Produse nealimentare • 682

(4) Conformitatea echipamentului electric de joasă tensiune cu cerinţele prezentei hotărâri 
trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate EC emisă de producător ori de reprezentantul 
său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, al cărei conţinut 
este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 8. (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat 
membru al Uniunii Europene aplică într-un mod vizibil, uşor lizibil şi durabil marcajul CE pe 
echipamentul electric de joasă tensiune sau, dacă acest lucru nu este posibi l, pe ambalaj, pe 
instrucţiunile de exploatare sau pe certifi catul de garanţie.

(2) În cazul în care echipamentului electric de joasă tensiune îi sunt aplicabile şi alte 
reglementări care prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui să ateste conformitatea 
cu prevederile tuturor acestor reglementări.

(3) În cazul în care una sau mai multe  dintre aceste reglementări permit producătorului, 
pentru o perioadă de tranziţie, să aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica 
conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz datele de identificare 
a reglementărilor aplicate, aşa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
trebuie să fie menţionate în documentele, notele sau instrucţiunile prevăzute de reglementări 
şi care însoţesc echipamentele electrice.

(4) Se interzice aplicarea pe echipament a oricărui marcaj asemănător cu marcajul CE, 
care ar putea induce în eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisă totuşi aplicarea 
altui marcaj pe echipamentul electric de joasă tensiune, pe ambalaj, pe instrucţiunile de 
prezentare sau pe certificatul de garanţie, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului 
CE să nu fie diminuate.

(5) Atunci când organele de control constată că marcajul CE a fost aplicat nejustificat, 
producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al 
Uniunii Europene va fi obligat să ia toate măsurile pentru ca această încălcar e să înceteze, iar 
echipamentul electric de joasă tensiune să se supună prevederilor referitoare la acest marcaj, 
conform prevederilor art. 7 alin. (1).

(6) Dacă neconformitatea descrisă la alin. (5) continuă, organele de control vor lua măsurile 
necesare pentru a restricţiona sau a interzice introducerea pe piaţă a echipamentului electric 
sau pentru a se asigura că acesta a fost retras de pe piaţă în conformit ate cu procedura descrisă 
la art. 6.

Art. 9. (1) Recunoaşterea laboratoarelor şi/sau a organismelor care pot întocmi rapoarte 
de încercări conform art. 7 alin. (2) se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor pe baza 
unei metodologii de evaluare proprii, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi fi nanţelor.

(2) Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) se 
aprobă prin ordin al mini strului economiei şi finanţelor şi se actualizează periodic.

(3) Listele cuprinzând organismele recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru 
efectuarea rapoartelor de încercări prevăzute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificările şi/sau 
actualizările acestora, se transmit de către Ministerul Economiei şi Finanţelor statelor membre 
ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene.

Art. 10. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
a) nerespectarea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2), cu amendă 

de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii 
pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 13 alin. (2 ), cu amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor 
nemarcate sau marcate incorect;

c) nerespectarea prevederilor anexei nr. 4, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi 
interzicerea comercializării produselor până la o dată stabilită de organele de control prevăzute 

Art. 8-10
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la art. 11 împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importator ul, 
după caz, pentru eliminarea neconformităţii;

d) nerespectarea îndeplinirii permanente de către organismele recunoscute a cerinţelor 
minime prevăzute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, 
cu modificările ulterioare, cu amendă de la  5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea certificatului de 
recunoaştere de către autoritatea competentă care l-a emis.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de personalul 
anume împuternicit de  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru echipamentele 
destinate consumatorilor şi de Inspecţia Muncii, pentru echipamentele tehnice.

Art. 11. Contravenţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări ş i completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Art. 12. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică echipamentelor electrice de joasă 
tensiune destinate exportului în ţări altele decât cele care fac parte din Uniunea Europeană.

Art. 13. (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind 
evalua rea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană, 
denumit în continuare PECA, se admite introducerea pe piaţă atât a echipamentelor electrice 
cu marcaj CE, cât şi a celor cu marcajul naţional de conformitate CS în condiţiile prevăzute de 
prezenta hotărâre.

(2) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe echipamentele 
electrice de joasă tensiune, concomitent, a marcajului CE şi a marcajului CS.

(3) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS.

Art. 14. (1) Până la data intrării în vigoare a PECA, se admite introducerea pe piaţă a 
echipamentelor electrice cu marcaj CS, aplicat în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre 
pentru marcajul CE. Elementele de identifi care a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 3 
lit. B.

(2) În cazul în care echipamentului electric de joasă tensiune îi sunt aplicabile şi alte 
reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie să ateste conformitatea 
cu prevederile tuturor acelor reglementări.

(3) Până la termenele stabilite la alin. (1), pentru realizarea sarcinilor prevăzute la art. 7 
alin. (2), Ministerul Economiei şi Finanţelor aprobă lista organismelor recunoscute în baza unei 
proceduri proprii. Listele laboratoarelor/organismelor recunoscute conform prevederilor art. 9  
alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceste laboratoare/organisme 
se înscriu în Registrul organismelor recunoscute.

Art. 15. (1) Responsabilităţile producătorului, reprezentantului său autorizat sau ale 
importatorului, în legătură cu echipamentele electrice de joasă tensiune introduse pe piaţă cu 
marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele electrice 
de joasă tensiune cu marcaj CE.

(2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1) se aplică şi în cazul echipamentelor 
electrice de joasă tensiune introduse pe piaţă cu marcaj CS.

Art. 16.[1] Ech ipamentele electrice de joasă tensiune introduse pe piaţă anterior datei aderării 
României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor 
prezentei hotărâri pot fi  distribuite contra cost sau gratuit şi după această dată.

Art. 17. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

[1] Art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 1 din H.G. nr. 962/2007.

Art. 11-17
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Art. 18. (1)[1] Prevederile art. 4 alin. (5) şi (6), art. 6 alin. (4) şi (5) şi ale art. 9 alin. (3) intră 
în vigoare după data aderării Românie i la Uniunea Europeană.

(2)[2] Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului 
nr. 567/2002 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă 
tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002, precum 
şi orice alte dispo ziţii contrare.

Art. 19.[3] Abrogat.

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European şi a Consi-
liului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la 
echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (versiune 
codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 374 din 27 decembrie 
2006.

Anexa nr. 1

Cerinţe esenţiale de securitate pentr u echipamentul electric de joasă tensiune

1. Condiţii generale
a) Caracte  risticile principale, indicaţiile de recunoaştere şi de respectare, care vor asigura 

funcţionarea echipamentului electric de joasă tensiune în siguranţă şi în scopurile  pentru care 
a fost fabricat, trebuie să fie marcate pe echipament sau, dacă aceasta nu este posibil, într-un 
document însoţitor.

b) Denumirea producătorului, firmei sau marca înregistrată trebuie să fie aplicate în mod 
vizibil şi lizibil pe echipamentul electric de joasă tensiune sau, dacă nu este posibil, pe ambalaj.

c) Echip amentul electric de joasă tensiune, precum şi componentele sale trebuie să fie 
fabricate astfel încât să poată fi asamblate şi conectate sigur şi corect.

d) Echipamentul electric de joasă tensiune trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să 
se asigure protecţia împotriva riscurilor prevăzute la pct. 2 şi 3, condiţionat de utilizarea şi 
întreţinerea adecvată scopului pentru care a fost f abricat.

2. Protecţia împotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montării şi utilizării echi-
pamentului electric de joasă te nsiune

Măsurile de natură tehnică trebuie să fie prescrise cu respectarea cerinţelor prevăzute la 
pct. 1, pentru a se asigura că:

a) persoan ele şi animalele domestice sunt protejate corespunzător faţă de pericolul rănirilor 
fizice sau de altă natură care pot fi cauzate de contactul electric direct ori indirect;

b) nu se produc încă lziri, radiaţii sau arcuri electrice periculoase;
c) persoanele, animalel e domestice şi bunurile mobile şi imobile sunt protejate corespunzător 

împotriva pericolelor de natură neelectrică ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joasă 
tensiune, aşa cum rezultă din experienţă;

d) izolaţia este corespunzătoare unor  cerinţe previzibile.

3. Protecţia împotriva riscului cauzat de infl uenţe externe asupra echipamentului 
electric de joasă tensiune

Măsurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se 
asigura că:

[1] Alin. (1) al art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 2 din H.G. nr. 962/2007.
[2] Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare de la art. 18 a fost introdusă prin art. II 

pct. 2 din H.G. nr. 1302/2009.
[3] Art. 19 a fost abrogat prin art. II pct. 1 din H.G. nr. 1302/2009.

Art. 18-19
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a) echipamentul electric de joasă tensiune satisfa ce cerinţele previzibile de natură mecanică 
astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea să nu fie puse în pericol;

b) echipamentul electric de joasă tensiune este rezistent la in fluenţe de natură nemecanică 
în condiţii previzibile de mediu, astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea să 
nu fie puse în pericol;

c) echipamentul electric de joasă tensiune nu periclitează persoanele, animal e le domestice 
şi proprietate a în condiţii p revizibile de suprasarcini.

Anexa nr. 2

Echipamente şi fenomene fi zice care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri

1. Echipament electric pentru utilizare în atmosferă explozivă
2. Echipament electric pentru utilizare radiologică şi medicală
3. Componente electrice pentr u lifturi de mărfuri şi de persoane
4. Contoare de energie electrică
5. Fişe şi prize de uz casnic
6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
7. Interferenţe radioelectri ce
8. Echipamente electrice spec ializate, utilizate pe nave, avioane sau cal ea ferată, care se 

supun prevede rilor elaborate de organizaţiile internaţionale la care România este parte

Anexa nr. 3

A. Marcajul de conformitate CE
1. Marcajul de conformitate CE este format din literele C şi E, având următoar ea formă:

Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proporţiile date în desenul de mai sus trebuie să 
fie respectate.

2. Marcaj ul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când 
aceasta nu este posibil, ţinându- se seama de natura aparatelor.

B. Marcajul de conformitate CS 
Marcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura următoare:

Notă:

Anexele nr. 2-3
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– fontul (stilul literei): Times New Roman – corp 36;
– diametrul cercului: 20 mm.
În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit  sau micşorat, este necesar să se respecte 

proporţiile prezentate în figura de mai sus.
Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, 

dar nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

Anexa nr. 4

Controlul in tern al producţiei

1. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru 
al Uniunii Europene asigură şi declară că echipamentele electrice de joa să tensiune satisfac 
cerinţele de securitate care sunt aplicabile. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit 
în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să aplice marcajul CE pe 
fiecare produs şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC.

2. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru 
al Uniunii Europene este obligat să întocmească un dosar tehnic de conformitate care va fi 
prezentat s pre examinare, la cerere, organismelor de control.

3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie să ateste conformitatea echipamentului electric 
de joasă tensiune cu principalele cerinţe de securitate şi, în măsura în care este relevant, să 
fie acoperită proie ctarea, producerea şi funcţionarea acestuia.

4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
a) descrierea generală a echipamentului electric de joasă tensiune;
b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare;
c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, 

circuitelor;
d ) descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prezentate l a lit. c);
e) rezultatele calculelor de proiectare, c ontroale efectuate etc.;
f) lista cuprinzând standardele ce se aplică integral sau parţial şi descrie rea soluţiilor aplicate 

pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate în situaţia  neaplicării integrale a standardelor;
g) rapoarte de încercări;
h)  declaraţie de conformitate, în copie, inclusiv traducerea legalizată în limba română pentru 

echipamentele electrice de joasă tensiune din import.
5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie ţinut la dispoziţia organ elor de control minimum 

10 a ni de la data fabricaţiei ultimului echipament electric de joasă tensiune. Atunci când este 
cazul, în măsura în care organele de control consideră necesar pent ru înţelegerea conţinutului, 
acestea pot solicita traducerea în limba română a unor documente. În cazul în care producătorul 
ori reprezentantul său autorizat nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii 
Europene, obligaţia de a păstra documentaţia tehnică revine persoanei responsabile cu 
introducerea echipamentului electric de joasă tensiune pe piaţa românească.

6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure 
conformitatea echipamentului electric de joasă tensiune fabricat cu documentaţia tehnică 
prezentată la pct. 4 şi cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

Anexa nr. 5

Declaraţ ia de conformitate EC

Declaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente:

Anexele nr. 4-5
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a) numele şi adresa producătorului sau reprezentantului său autorizat stabilit în România 
ori într-un stat membru al Uniunii Europene;

b) descrierea echipamentului electric;
c) referirea la standardele armonizate;
d) dacă este cazul, refe rirea la specificaţiile în baza cărora este declarată conformitatea;
e) identi ficarea semnatarului împuternicit să încheie acte juridice în numele producătorului 

sau al reprezentantului său autorizat stabilit în România  ori într-un stat membru al Uniunii 
Eur opene;

f) ultimele două cifre ale anului  în care marcajul CE a fost aplicat.

Anexa nr. 5



8. H.G. nr. 57/2015 
privind compatibilitatea electromagnetică 

publicată în
M. Of. nr. 119 din 16 februarie 2015

Având în vedere art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru apl icarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, precum şi art. 10 alin. (3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (11) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cerinţelor de compatibilitate 
electromagnetică a echipamentelor definite la art. 2, precum şi a condiţiilor de introducere pe 
piaţă şi de punere în funcţiune a acestora.

(2) Echipamentele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute 
în anexa nr. 1.

(3) Prezenta hotărâre nu se aplică:
a) echipamentelor reglementate de Dir ectiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de 
telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora;

b) produselor, pieselo r şi echipamentelor aeronautice menţionate de Regulamentul (CE) 
nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele  
comune din domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei 
şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi 
a Directivei 2004/36/CE, modificat prin Regulamentul (CE) nr.  1.108/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009;

c) echipamentelor radio utilizate de radioamatori, în sensul utilizat de normele adoptate în 
temeiul Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva 
şi ratificate prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, cu modificările 
ulterioare, dacă nu sunt disponibile pentru comercializare. Ansambluril e de componente care 
urmează să fie asamblate de radioamatori şi echipamentele comerciale modificate de radioamatori 
pentru uzul propriu al acestora nu sunt considerate echipamente disponibile pentru comercializare;

d) echipamentelor care, prin însăşi natura şi caracteristicile lor fizice, nu pot să genereze 
sau să contribuie la generarea de emisii electromagnetice care depăşesc un nivel ce permite 
echipamentelor radio şi altor echipamente să funcţioneze conform destinaţiei şi funcţionează 
fără degradare inadmisibilă, în prezenţa perturbaţiilor electromagnetice rezultate în mod normal 
în timpul utilizării lor conform destinaţiei;

e) echipamentelor prevăzute la alin. (1) pentru  care cerinţele esenţiale prevăzute în anexa 
nr. 1 sunt stabilite într-o manieră specifică, în totalitate sau parţial, de alte reglementări la nivel 
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european, norme ce se vor aplica de la data intrării în vigoare a actelor normative ce asigură 
transpunerea acestor reglementări ale Uniunii Europene.

(4) Prezenta hotărâre nu aduce atingere aplicării legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene 
care reglementează securitatea echipamentelor.

Art. 2. (1)  În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnifi caţii:

a) echipament – orice aparat sau instalaţie fixă;
b) aparat – orice dispozitiv finit sau oricare compus de astfel de dispozitive pus la dispoziţie 

pe piaţă ca unitate funcţională independentă, destinat utilizatorului final şi susceptibil să producă 
perturbaţii electroma gnetice ori a cărui funcţionare poate să fie afectată de astfel de perturbaţii;

c) instalaţie fixă – o combinaţie specifică a mai multor tipuri de aparate şi, după caz, a altor 
dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate a fi utilizate în mod perma nent într-un 
amplasament prestabilit;

d) compatibilita te electromagnetică – capacitatea echipamentelor de a funcţiona satisfăcător 
în mediul lor electromagnetic fără a produce ele însele perturbaţii electromagnetice inadmisibile 
pentru alte echipamente din mediul respectiv;

e) perturbaţie electromagnetică – orice fenomen electromagnetic care poate degrada 
funcţionarea echipa mentelor, cum ar fi, dar fără a se limita la, zgomot electromagnetic, semnal 
nedorit sau o modificare a însuşi mediului de propagare;

f) imunitate – capacitatea echipamentelor de a funcţiona conform destinaţiei, fără degradare 
în p rezenţa perturbaţiilor electromagnetice;

g) obiective de siguranţă – obiective de protecţie a vieţii oamenilor sau a proprietăţii;
h) mediu electromagnetic – toate fenomenele electromagnetice observabile într-un anumit 

amplasament;
i) standard armon izat – un standard adoptat, pe baza unei cereri din partea Comisiei 

Europene, de către unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I 
la Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 o ctombrie 
2012 privind standardizarea europeană, de modificare a directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE 
ale Consiliului şi a directivelor 94/9/CE, 94/2 5/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/
CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamen tului European şi ale Consiliului şi 
de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1. 673/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului;

j) introducere pe piaţă – punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui aparat pe piaţa 
comună europeană;

k) punere la dispoziţie pe piaţă – furnizarea unui aparat pentru distribuţie, consum sau uz 
pe piaţa comună europeană în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;

l) punere în funcţiune – prima utilizare, în scopul propus, în Uniunea Europeană, a 
echipamentului care intră în aria de aplicare a prezentei hotărâri;

m) trasabilitate – identificarea persoanelor responsabile de producerea, importul, achiziţia 
intracomunitară, introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a unui aparat.

(2) Se  consideră aparate în sensul alin. (1) lit. b):
a) componente sau subansambluri destinate încorporării într-un aparat  de către utilizatorul 

final, care sunt susceptibile să genereze perturbaţii electromagnetice sau a căror funcţionare 
este susceptibilă să fie afectată de astfel de perturbaţii;

b) instalaţii mob ile definite ca o combinaţie de aparate şi, după caz, de alte dispozitive, 
destinate deplasării şi funcţionării în diferite amplasamente.

(3) În cuprinsul prezente i hotărâri sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 
de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte com ercializarea 
produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

Art. 2
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Art. 3. (1) Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune doar a 
echipamentelor care sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri, atunci când sunt corect 
instalate,  întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), expunerea şi/sau demonstraţiile, temporare, cu 
echipamente nec onforme cu prevederile prezentei hotărâri sunt permise la târguri, expoziţii şi 
alte asemenea evenimente, cu condiţia existenţei unei indicaţii vizibile care să menţioneze că 
astfel de echipamente nu pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune înainte de aducerea 
acestora în conformitate. Demonstraţiile pot avea loc numai cu condiţia adoptării măsurilor 
coresp unzătoare pentru evitarea perturbaţiilor electromagnetice.

Art. 4. Nu pot fi  interzise, din considerente privind compatibilitatea electromagnetică, 
introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor 
care  îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.

Art. 5. (1) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
denumită în continuare ANCOM, poate aplica, prin decizie, măsuri speciale referitoare la 
punerea în funcţiune sau utilizarea echipamentelor, respectiv:

a) măsuri de stinate soluţionării unei probleme de compatibilitate electromagnetică existente 
sau previzibile într-un amplasament;

b) măsuri luate di n motive de siguranţă, destinate protecţiei reţelelor publice de comunicaţii 
electronice, a staţiilor de emisie sau de recepţie, atunci când sunt utilizate în scopuri de siguranţă 
în situaţii definite cu privire la utilizarea frecvenţelor radio.

(2) ANCOM informează Comisia Europ eană şi autorităţile similare pentru domeniul 
relevant din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile speciale prevăzute 
la alin. (1).

(3) Informarea în conformitate cu prevederi le alin. (2) se realizează distinct de schimbul de 
informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice efectuat în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de 
informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare 
la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, 
precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul II. Standarde armonizate

Art. 6. (1) Echipamentele conforme cu prevederile standardelor armonizate, ale  căror 
numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate 
a fi în concordanţă cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. Prezumţia de conformitate 
se limitează la aria de aplicare a standardelor armonizate utilizate şi la cerinţele esenţiale 
corespunzătoare acoperite de acesta/acestea.

(2) Standardele armonizate stabilite şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n u 
au caracter obligatoriu, fiind permise şi alte mijloace de demonstrare a conformităţii.

(3) În cazul în care se consideră că un standard armonizat nu satisface integral cerinţele 
esenţ iale prevăzute în anexa nr. 1, ANCOM va informa Comitetul permanent prevăzut la 
art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(4) În cazul situaţiei prevăzute la alin. (3), ANCOM va preciza în cadrul informării sale, 
argumentat, şi motive le pe care se bazează.

(5) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate din do-
meniul compatibilităţii electromagnetice  se aprobă şi se actualizează prin ordin al minis-
trului pentru societatea informaţională şi se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.

Art. 3-6
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Capitolul III. Aparate

Art. 7. (1) Conformitatea aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 se 
demonstrează folosind procedurile descrise în cuprinsul an exei nr. 2 sau în anexa nr. 3, opţiunea 
utilizării uneia dintre cele două proceduri rămânând la latitudinea producătorului sau a 
reprezentantului său autorizat stabilit în Uniunea Europeană.

(2) Persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor are obligaţia să se asigure, 
înaintea introducerii pe piaţă a aparatelor, că producătorul sau  reprezentantul său autorizat au 
respectat procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii.

Art. 8. (1) Aparatele a căror conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri a fost stabilită 
conform art. 7 alin. (1) poartă marcajul CE care atestă această conformitate şi care se a plică 
în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

(2) Responsabilitatea aplicării marcajului CE revine producătorului sau reprezentantului 
său autorizat stabilit în Uniunea Europeană.

(3) Se interzice aplicarea pe aparat, pe ambalaj sau pe in strucţiunile de utilizare ale acestuia 
a unor marcaje susceptibile să inducă în eroare terţii cu privire la înţelesul şi/sau forma grafică 
 a marcajului CE.

(4) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparat, pe ambalaj sau pe instrucţiunile de utilizare 
ale acestuia, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie afectate.

(5) În cazul în care  personalul ANCOM sau al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, denumită în continuare ANPC, constată că marcajul CE nu a fost aplicat 
corespunzător, producătorul sau reprezentan tul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană 
trebuie să aducă aparatul în conformitate cu dispoziţiile privind marcajul CE din prezenta 
hotărâre.

(6) Aplicarea dispoziţiilor alin. (5) nu intră în contradicţie cu măsurile dispuse în conformitate 
cu prevederile cap. VI.

Art. 9. (1) Fiecare aparat este identifi cat prin tip, lot, număr de serie sau orice alte informaţii 
care permit identi fi carea sa.

(2) Fiecare aparat este însoţit de numele şi de adresa producătorului şi, în cazul în care 
acesta nu este stabilit în Uniunea  Europeană, de numele şi adresa reprezentantului autorizat 
al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau ale persoanei din Un iunea Europeană responsabilă 
pentru introducerea aparatului pe piaţa comună europeană.

(3) Producătorul are obligaţia furnizării informaţiilor ce privesc orice precauţii specifice ce 
trebuie luate la asamblarea, instalarea, întreţinerea sau utilizarea aparatului pentru a se asigura, 
la punerea în funcţiune, conformitatea cu cerinţele de protecţie prevăzute  la pct. 1 al anexei 
nr. 1.

(4) Aparatul pentru care conformitatea cu cerinţele de protecţie nu este asigurată în zone 
rezidenţiale este însoţit de o indicaţie clară referitoare la această restricţie de utilizare, inclusiv, 
dacă este cazul, pe ambalaj.

(5) Informaţiile necesare pentru a permite utilizarea apar atului în conformitate cu destinaţia 
acestuia vor fi conţinute în instrucţiunile care îl însoţesc.

(6) Toate informaţiile privind folosirea aparatului sunt furnizate utilizatorilor sub forma unui 
manual de utilizare, oferit pe hârtie şi/sau  pe suport CD-ROM, redactat în limba română, fără 
a fi exclusă furnizarea acestuia şi în alte limbi de circulaţie internaţională.

Capitolul IV. Organisme notifi cate

 Art. 10. (1) Ministerul pentru Societatea Informaţională, denumit în continuare MSI, este 
autoritatea responsabilă cu stabilirea şi punerea în aplicare a procedurilor necesare pentru 

Art. 7-10
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evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de supraveghere a organismelor 
de evaluare a conformităţii notificate din domeniu l compatibilităţii electromagnetice.

(2) MSI notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele 
desemnate să realizeze sarcinile prevăzute în anexa nr. 3. Pentru desemnarea acestor organisme 
se aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 6.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) va indica dacă organismele sunt desemnate să 
îndeplinească sarcinile pr evăzute în anexa nr. 3, pentru toate aparatele reglementate de 
prezenta hotărâre şi/sau pentru toate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 sau dacă 
domeniul pentru care au fost desemnate se limitează la anumite aspecte specifice şi/s au 
categorii de aparate.

Art. 11. Organismele care îndeplinesc criteriile prevăzute în standardele naţionale ce 
transpun standardele armonizate relevante, ale căror numere de referinţă au fost publicate în 
Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene, se consideră că îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa 
nr. 6.

Art. 12. (1) Metodologia de evaluare a organismelor în vederea notifi cării acestora conform 
art. 10  alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională şi se publică 
în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care MSI constată că un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile 
 prevăzute în anexa nr. 6, informează Comisia Europeană şi celelalte autorităţi similare pentru 
domeniul relevant din statele membre în consecinţă.

Capitolul V. Instalaţii fi xe

Art. 13. (1) Aparatele introduse pe piaţă care pot fi încorporate într-o instalaţie fixă se supun 
tuturor dispoziţiilor aplicabile pentru  aparate, stabilite de prezenta hotărâre.

(2) Prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 7-9 nu sunt obligatorii în cazul aparatelor destinate 
încorporării într-o anumită instalaţie fixă şi care altfel nu sunt disponibile pe piaţă.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), documentaţia însoţitoare a aparat elor trebuie:
a) să cuprindă informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2);
b) să identifice instalaţia fixă şi caracteristicile sale de compatibilitate electromagnetică;
c) să  indice precauţiile care trebuie luate pentru încorporarea aparatelor în instalaţia fixă 

astfel încât să nu compromită conformitatea acesteia.
(4) În cazul în care există elemente care indică nonconformitatea instalaţiei fixe, în special 

atunci când există reclamaţii privind perturbaţii ge nerate de instalaţie, ANCOM poate solicita 
persoanei ce are în responsabi litate respectiva instalaţie dovezi ale conformităţii instalaţiei fixe 
şi, după caz, poate iniţia o ev aluare a conformităţii.

(5) În situaţia în care se stabileşte nonconformitatea instalaţiei fixe, ANCOM impune 
persoanei prevăzute la alin. (4) măsuri pentru aduce rea instalaţiei în conformitate cu cerinţele 
de protecţie stabilite la pct. 1 al anexei nr. 1.

(6) ANCOM dispune măsurile necesare pentru identificarea persoanei sau a persoanelor 
responsabile pentru stabilirea conformităţii unei instalaţii fixe cu cerinţele esenţiale, pe baza 
unor scenarii care ţin cont de natura instalaţiilor fixe şi de amplasamentul acestora.

Capit olul VI. Supravegherea pieţei

Art. 14. (1) Activitatea de supraveghere şi control al pieţei în scopul asigurării îndeplinirii 
dispoziţiilor prezentei hotărâri şi a obligaţiilor operatorilor economici care decurg din regulamentele 
Uniunii Europ ene, precum şi în vederea identificării trasabilităţii echipamentelor în cadrul lanţului 

Art. 11-14
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de distribuţie se exercită de către ANCOM şi, conform legislaţiei din domeniul protecţiei 
consumatorului, în cazul echipamentelor achiziţionate de către persoanele fizice, de către 
ANPC.

(2) ANCOM şi ANPC, denumite în continuare autorită ţi de supraveghere şi control, acţionează 
prin personalul de specialitate, respectiv personalul specializat, împuternicit în acest scop.

(3) ANCOM şi ANPC organizează şi desfăşoară activitatea de supraveghere şi control în 
conformitate cu prevederile art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(4) ANCOM şi ANPC pot încheia, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, un 
protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informaţii în vederea 
îmbunătăţirii măsurilor de ident ificare a produselor neconforme şi întreprinderii acţiunilor 
necesare în vederea eliminării acestora.

Art. 15. (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană, 
 importatorul ori distribuitorul are obligaţia de a se supune controlului şi de a prezenta spre 
examinare, la solicitarea motivată a personalului autorităţilor de supravegh ere şi control, 
documentele ce atestă îndeplinirea dispoziţiilor prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare.

(2) Distribuitorii şi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a se supune 
controlului ori de a comunica, la solicitarea motivată a personalului autorităţilor de supraveghere 
şi control, per soana responsabilă pentru introducerea pe piaţă, respectiv persoana care i-a 
furnizat echipamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. (1) Personalul ANCOM sau al ANPC poate solicita, în vederea verifi cării îndeplinirii 
prevederilor prezentei hotărâri, producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia stabilit 
în Uniunea Europeană traducerea în limba română a documentaţiei t ehnice a produsului. Declaraţia 
de conformitate CE va fi  prezentată în forma tradusă în limba română.

(2) În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea 
Europeană nu este stabilit pe teritoriul naţional, obligaţia prevăzută la alin. (1) este adusă la 
îndeplinire de către importator.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) sau (2), p ersonalul autorităţilor de supraveghere şi control 
va preciza partea documentaţiei ce se impune a fi tradusă. Traducerea autorizată în limba 
română şi transmiterea documentelor către autoritatea de supraveghere se realizează într-un 
timp rezonabil, însă nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării.

Art. 17. (1) ANCOM sau ANPC poate să hotărască motivat, în orice mome nt, efectuarea 
încercărilor tehnice pentru verifi carea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile, 
pe baza standardelor armonizate relevante precizate în declaraţia de conformitate CE.

(2) În vederea efectuării încercărilor î n conformitate cu prevederile alin. (1), producătorul, 
reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană, importatorul ori distribuitorul, 
după caz, are obligaţia de a permite personalului de control prelevarea, pe bază de proces-verbal, 
a unui număr adecvat de eşantioane ale aparatului ce urmează a fi supus la încercări.

(3) Cheltuielile determinate de efectuarea încerc ărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate 
de ANCOM sau ANPC, din bugetul anual aprobat cu această destinaţie.

(4) Dacă în urma încercărilor se constată că aparatul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, 
toate cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la  alin. (1) sunt suportate, 
integral, de către producător ori de către reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea 
Europeană. În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în 
Uniunea Europeană nu este stabilit pe teritoriul naţional, cheltuielile sunt suportate, integral, 
de către importator.

(5) În situaţia în care importatorul nu poate fi identificat  ori persoana controlată nu furnizează 
informaţii de natură a conduce la identificarea acestuia, cheltuielile se suportă de operatorul 
economic controlat.
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(6) În cazul c heltuielilor suportate de către ANCOM, individualizarea acestora în vederea 
determinării sumei ce urmează a fi recuperate în conformitate cu prevederile alin. (4) sau (5) 
se realizează prin decizie a preşedintelui ANCOM, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(7) Prin excepţie de la prevederile art . 29 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 
privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în cazul în car e încercările 
prevăzute la alin. (1) sunt realizate în laboratorul propriu al ANCOM, prevederile alin. (4) şi (5) 
nu se aplică.

Capitolul VII. Sancţiuni

Art. 18. (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii 
încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte:

a) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă sau punerea în funcţiune a 
echipamentelor fără marcaj de conformitate CE;

b) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă sau punerea în  funcţiune a aparatelor 
fără asigurarea identificării acestora ori fără furnizarea informaţiilor specifice ce trebuie luate 
în considerare la asamblarea, instalarea, întreţinerea sau utilizarea acestora;

c) aplicarea pe aparat, pe ambalaj ori pe instrucţiunile de utilizare a unor marcaje susceptibile 
să inducă în eroare cu privire la înţelesul sau forma grafică a marcajului de conformitate CE;

d) expunerea şi/sau demonstraţiile cu echipamente neconforme la târguri, expoziţii şi alte 
asemenea fără respectarea prevederilor art. 3 alin. (2);

e) nerespectarea de către persoana ce are în responsabilitate o instalaţie fixă a măs urilor 
impuse de autorităţile de supraveghere şi control conform art. 13 alin. (5);

f) refuzul operatorilor economici de a se supune activităţ ii de supraveghere şi control al 
pieţei ori de a prezenta spre examinare documente ce atestă îndeplinirea prevederilor prezentei 
hotărâri;

g) refuzul utilizatorilor de a se supune activităţii autorităţii de supraveghere şi control ori de 
a comunica, la solicitarea acestora, persoana de la care  a achiziţionat echipamentul;

h) refuzul prelevării de eşantioane în vederea supunerii la încercări tehnice;
i) nerespectarea de către producător sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în 

Uniu nea Europeană a procedurii de evaluare a conformităţii stabilite conform art. 7;
j) nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2);
k) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă sau punerea în funcţiune a 

echipamentelor ce nu respectă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Contrave nţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a) în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 

lei;
b) în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
c) în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
d) în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1)  lit. d), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
e) în cazul contravenţiei prevăzut e la alin. (1) lit. e), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
f) în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi lit. j), cu amendă de la 2.500 lei la 

7.500 lei;
g) în c azul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. g), cu amendă de la 500 lei la 1.000  lei;
h) în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. h) şi lit. i), cu amendă de la 5.000 lei la 

10.000 lei;
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i) în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. k), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.
(3) În cazul în care în urma  verificărilor administrative ori a încercărilor tehnice se demonstrează 

că echipamentul ce poartă marcaj ul CE nu este conform cu cerinţele esenţiale, ANCOM sau 
ANPC dispune, cu titlu de sancţiune complementa ră, prin decizie, respectiv prin ordin, şi una 
dintre măsurile prevăzute de art. 21 paragraful 1 din Re gulamentul (CE) nr. 765/2008.

Art. 19. (1) Contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se constată pr in procesul-verbal 
de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.

(2) Sancţiunile principal e pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică:
a) de către personalul autorităţilor de supravegher e şi control, în cazul contravenţiilor 

prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-j);
b) prin rezoluţie s crisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 

sancţiunii, de către preşedintele ANCOM, în ca zul contravenţiei constatate de personalul 
ANCOM, în situaţia prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. k);

c)  prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, în cazul 
contravenţiei constatate de personalul ANPC, în situaţia prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. k).

Art. 20. (1) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) trebuie să 
expună motivele pe care se bazează.

(2) Măsurile ce privesc produse nemarcate sau marcate incorect pot fi dispuse numai  după 
comunicarea către persoana responsabilă a unei solicitări de aducere a aparatului în conformitate 
cu dispoziţiile privind marcajul CE, într-un termen determinat.

(3) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) pot fi di spuse numai 
după ce producătorului, reprezentantului său autorizat sau oricărei altei părţi interesate i s-a 
acordat posibilitatea de a-şi p rezenta punctul de vedere în prealabil, cu excepţia cazului în 
care o astfel de consultare nu este posibilă ţinând seama de caracterul urgent al măsurii care 
trebuie luată, în special cu privire la cerinţele de interes public.

 (4) Ordinul, respectiv decizia prevăzut(ă) la art. 18 alin. (3) poate fi atacat(ă) în condiţiile 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Ordi nul, respectiv decizia prevăzut(ă) la art. 18 alin. (3) se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.

Art. 21. (1) În situaţi a în care sancţiunile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3) sunt dispuse de 
către oricare dintre autorităţile de supraveghere şi control, acestea se informează reciproc în 
termen de maximum 10 zile de la data aplicării sancţiunii.

(2) Ulterior primirii informă rii în condiţiile alin. (1), ANCOM sau ANPC poate decide, în 
aplicarea prevederilor art. 17, efectuarea încercărilor tehnice pentru verificarea conformităţii 
aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile.

Art. 22. (1) În cazul în care ANCOM sau ANPC identifi că aparate ce poartă marcajul de 
conformitate CE şi care nu sunt conforme cu dispoziţiile prezentei hotărâri, informează Comisia 
Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile dispuse, indicând motivele şi 
specifi când, în special, dacă neconformitatea se datorează:

a) neconcordanţei cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr . 1, în cazul în care aparatele 
nu sunt conforme cu standardele armonizate prevăzute la art. 6;

b) aplicării incorecte a standardelor armonizate prevăzute la art. 6;
 c) deficienţelor standardelor armonizate prevăzute la art. 6.
(2) În caz ul în care aparatele neconforme au fost supuse procedurii de evaluare a conformităţii 

prevăzute în anexa nr. 3, ANCOM sau ANPC, după caz, va informa autorul declaraţiei prevăzute 
la pct. 3 al anexei nr. 3 cu privire la deficienţele constatate.

(3) Ulterior comunicării informării în condiţiile alin. (2), ANCOM sau ANPC informează 
Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la deficienţele constatate.
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Art. 23. Contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile 
Ordonanţei Guvern ului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Art. 24. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare l a 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Ofi cial al României, Part ea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 
privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 645 din 21 septembrie 2007.

*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din data de 15 decembrie 2004 privind ap ro pierea legislaţiilor statelor membre cu privire la 
compatibilitatea electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 390 din 31 decembrie 2004.

Anexa nr. 1

Cerinţe esenţiale

1. Cerinţe de protecţie

Echipamentele sunt proiectate şi fabricate ţinându-se seama de stadiul de dezvoltare 
tehnică, astfel încât să se asigure că:

a) perturbaţiile electromagnetice generate nu depăşesc nivelul peste care echipamentele 
radio, echipamentele terminale de comunicaţii electronice sau alte echipamente nu pot să 
funcţioneze conform destinaţiei;

b) au un nivel de imunitate la perturbaţii electromagnetice previzibil pentru utilizare conform 
destinaţiei, care le permite să funcţioneze fără o degradare inacceptabilă a utilizării prevăzute.

2. Cerinţe specifi ce pentru instalaţii fi xe – instalarea şi utilizarea conform destinaţiei 
a componentelor

Pentru a satisface cerinţele de protecţie prevăzute la pct. 1, o instalaţie fixă se montează 
conform bunelor practici inginereşti şi cu respectarea informaţiilor privind utilizarea conform 
destinaţiei a componentelor sale. Aceste bune practici inginereşti trebuie să fie documentate 
şi documentaţia trebuie să fie păstrată de către persoana sau persoanele responsabile, la 
dispoziţia autorităţilor competente, în scopul inspecţiei, pe toată durata de funcţionare a instalaţiei 
fixe.

Anexa nr. 2

Procedura de evaluare a conformităţii prevăzută în art. 7 din hotărâre
(Controlul intern al producţiei)

1. Producătorul efectuează o evaluare a compatibilităţii electromagnetice a aparatelor pe 
baza fenomenelor relevante, în vederea îndeplinirii cerinţelor de protecţie prevăzute la pct. 1 
al anexei nr. 1 la hotărâre. Aplicarea corectă a tuturor standardelor armonizate relevante ale 
căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este echivalentă 
cu realizarea evaluării compatibilităţii electromagnetice.

2. Evaluarea compatibilităţii electromagnetice ţine seama de toate condiţiile normale de 
funcţionare conform destinaţiei. În cazul în care un aparat poate avea diferite configuraţii, 
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evaluarea compatibilităţii electromagnetice trebuie să confirme dacă acesta corespunde 
cerinţelor de protecţie prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la hotărâre în toate configuraţiile 
posibile identificate de către producător ca fiind reprezentative pentru utilizarea conform 
destinaţiei.

3. În conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la hotărâre, producătorul întocmeşte documentaţia 
tehnică care face dovada conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.

4. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să 
păstreze documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor competente pentru cel puţin 10 ani de 
la data la care a fost fabricat ultimul astfel de aparat.

5. Conformitatea aparatelor cu toate cerinţele esenţiale relevante trebuie să fie atestată 
printr-o declaraţie de conformitate CE emisă de producător sau de reprezentantul său autorizat 
stabilit în Uniunea Europeană.

6. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să 
păstreze declaraţia de conformitate CE la dispoziţia autorităţilor competente pentru cel puţin 
10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul astfel de aparat.

7. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliţi în 
Uniunea Europeană, obligaţia de a păstra declaraţia de conformitate CE şi documentaţia tehnică 
la dispoziţia autorităţilor competente îi revine persoanei care introduce aparatele pe piaţa 
Uniunii Europene.

8. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că produsele sunt 
fabricate în conformitate cu documentaţia tehnică menţionată la pct. 3 şi cu prevederile prezentei 
hotărâri care le sunt aplicabile.

9. Documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate CE trebuie să fie în conformitate cu 
prevederile din anexa nr. 4 la hotărâre.

Anexa nr. 3

Procedura de evaluare a conformităţii prevăzută în art. 7 din hotărâre

Această procedură constă în aplicarea procedurii din anexa nr. 2 la hotărâre completată 
după cum urmează:

1. Producătorul sau reprezentantul său  autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să 
prezinte documentaţia tehnică organismului notificat prevăzut la art. 10 din hotărâre şi să solicite 
organismului notificat o evaluare. Producătorul sau reprezentantul său autorizat sta bilit în 
Uniunea Europeană trebuie să specifice organismului notificat care aspecte ale cerinţelor 
esenţiale trebuie să  fie evaluate de acesta.

2. Organismul notificat analizează documentaţia tehnică şi evaluează dacă documentaţia 
tehnică demonstrează în mod adecvat îndeplinirea cerinţelor hotărârii care fac obiectul evaluării 
sale. În cazul în care se adevereşte conformitatea aparatelor, organismul notificat emite o 
declaraţie către producător sau către reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană, 
în care adevereşte conformitatea aparatului. Declaraţia trebuie să se limiteze la acele aspecte 
ale cerinţelor esenţiale care au fost evaluate de către organismul notificat.

3. Producătorul adaugă declaraţia organismului notificat la documentaţia tehnică.

Anexa nr. 4

Documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate CE

1. Documentaţia tehnică
Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele 

esenţiale. Aceasta trebuie să conţină date despre proiectarea şi fabricarea aparatului, în special:

Anexele nr. 3-4
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a) o descriere generală a aparatului;
b) dovada conformităţii cu standardele armonizate, în cazul  în care există, aplicate integral 

sau parţial;
c) în cazul în care producătorul nu a aplicat standardele armonizate sau le-a aplicat numai 

parţial, o descriere şi o explicaţie referitoare  la etapele parcurse pentru îndeplinire cerinţelor 
esenţiale ale prezentei hotărâri, inclusiv o descriere a evaluării compatibilităţii electromagnetice 
prevăzute la pct. 1 al anexei nr. 2 la hotărâre, rezult atele calculelor de proiectare efectuate , 
examinările efectuate, rapoartele de încercări etc.;

d) o declaraţie din partea organismului notificat, atunci  când a fost urmată procedura 
prevăzută în anexa nr. 3 la hotărâre.

2. Declaraţia de conformitate CE
Declaraţia de conformitate CE trebuie să conţină cel puţin următoarele:
a) o trimitere la Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 

decembrie 2004 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE;

b) identificarea aparatului la care se referă, co nform art. 9 alin. (1) din Directiva 2004/108/
CE şi din hotărâre;

c) numele şi adresa producătorului şi, după caz, numele şi adresa reprezentantului său 
autorizat stabil it în Uniunea Europeană;

d) numerele de referinţă ale standardelor armonizate ut ilizate, inclusiv datele acestora, sau 
trimiteri la alte specificaţii tehnice, inclusiv datele acestora, în legătură cu care se declară 
conformitatea;

e) data declaraţiei de conformitate;
f) identitatea şi semnătura persoanei împuternicite să ang ajeze răspunderea producătorului 

sau a reprezentantului său autorizat stabilit în Uniunea Europeană.

Anexa nr. 5

Marca jul „CE” prevăzut în art. 8 din hotărâre

1. Marcajul CE constă din iniţialele CE cu următoarea formă:

2. Marcajul CE trebuie să aibă o  înălţime de cel puţin 5 mm. În cazul în care marcajul CE 
este micşorat sau mărit, trebuie respectate proporţiile, aşa cum reies ele din desenul pe scară 
gradată de mai sus.

3. Marcajul CE trebuie aplicat pe aparat sa u pe placa sa de identificare. În cazu l în care 
acest lucru nu este posibil sau nu este justificat dată fiind natura aparatului, marcajul trebuie 
aplicat pe ambalaj, dacă există, şi pe documentele de însoţire.

Anexa nr. 5
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4. În cazul în care aparatul face obiectul altor directive transpuse prin reglementări ce 
acoperă alte aspecte şi care, de asemenea,  prevăd marcajul CE, acesta din urmă arată că 
aparatul este, de asemenea, conform şi cu aceste alte directive.

5. Cu toate acestea, în cazul în care una sau mai multe dintre aceste directive transpuse 
prin reglementări permi t producătorului, într-o perioadă de tranziţie, să aleagă ce regim aplică, 
marcajul CE indică conformitatea numai cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în 
documentele, notele explicative sau instrucţiunile prevăzute de directivele aplicabile transp use 
prin reglementări, care însoţesc aparatul, se vor indica numerele de referinţă cu care aceste 
directive au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Anexa nr. 6

Criterii pentru evaluarea organismelor ce urmează să fi e notifi cate

1. Orga nismele notificate îndeplinesc minimum următoarele condiţii:
a) disponibilitate de personal, de mijloace şi de echipamente necesare;
b) competenţă tehnică şi integritate profesională a personalului;
c) independenţă în elaborarea rapoartelor şi îndeplinirea funcţiei de verificare prevăzute în 

prezenta hotărâre;
d) independenţă a personalului de conducere şi a personalului tehnic în raport cu toate 

grupurile sau persoanele interesate direct ori indirect de echipamentul respectiv;
e) păstrare a secretului profesional de către personal;
f) deţinere a unei asigurări de răspundere civilă, în afara cazului în care această răspundere 

este acoperită de stat în baza dispoziţiilor legale.
2. Îndeplinirea condiţiilor de la pct. 1  se verifică periodic în cadrul procesului de supraveghere 

a organismelor  desemnate, prevăzut de metodologia elaborată în conformitate cu prevederil e 
art. 12 alin. (1) din hotărâre.

Anexa nr. 6



9. H.G. nr. 1056/2001 
privind stabilirea cerinţelor referitoare la efi cienţa 

şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă 
a lămpilor electrice de uz casnic

publicată în
M. Of. nr. 727 din 15 noiembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 8 alin. (2) din Legea 
nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 6 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică 
pentru introducerea pe piaţă a lămpilor cu incandescenţă, a lămpilor fluorescente compacte 
cu balast încorporat, a lămpilor fluorescente tubulare şi a lămpilor fluorescente compacte fără 
balast încorporat, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasă 
tensiune, denumite în continuare lămpi electrice de uz casnic, chiar dacă sunt comercializate 
pentru alte utilizări decât cele casnice.

Art. 2. Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele:
a) lămpile cu un flux luminos mai mare de 6.500 lumeni;
b) lămpile cu putere electrică mai mică de 4 waţi;
c) lămpile cu reflector;
d) lămpile introduse pe piaţă, alimentate de la alte surse de energie, cum ar fi bateriile;
e) lămpile introduse pe piaţă în vederea unei alte utilizări decât producerea de lumină în 

spectrul vizibil de la 400 până la 800 nm;
f) lămpile introduse pe piaţă sau comercializate ca parte a unui produs al cărui scop principal 

nu este iluminatul, cu excepţia celor puse în vânzare ca piese de schimb;
g) lămpile electrice de uz casnic a căror producţie a încetat înainte de intrarea în vigoare 

a prezentei hotărâri.

Art. 3. (1) Se admite introducerea pe piaţă numai a lămpilor electrice de uz casnic care 
îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au aplicată, imprimată sau ataşată pe exteriorul ambalajului individual al lămpii o etichetă 
indicând clasa de eficienţă energetică, prevăzută în anexa nr. 1;

b) sunt însoţite de o fişă, cuprinsă în broşurile despre produs, care conţine informaţiile 
specificate pentru etich etă, prevăzută în anexa nr . 2, cu excepţia cazului în care nu se furnizează 
broşuri despre produs, când eticheta oferită  împreună cu produsul îndeplineşte şi calitatea de 
fişă.

(2) Informaţiile standard cuprinse în etichetă şi în fişă trebuie stabilite în conformitate  cu 
standardele europene EN 50285 „Metode de măsurare a eficienţei energetice a lămpilor electrice 
de uz casnic” şi EN 50294 „Metoda de măsurare a puterii totale consumate a circ uitului 
balast-lampă”.

(3) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei şi Resurselor şi 
Asociaţia de Standardizare din România vor asigura adoptarea standardelor prevăzute la 
alin. (2) ca standarde naţionale de eficienţă  energetică.
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(4) Clasa de eficienţă energetică a unei lămpi electrice de uz casnic, specificată în etichetă 
şi în fişă, este determinată conform anexei nr. 3.

Art. 4. (1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri şi lămpile electrice de uz casnic care 
fac obiectul unui contract de furnizare la distanţă încheiat în condiţiile legii.

(2) În cazul ofertei spre vânzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la 
distanţă oferta trebuie să fie însoţită de informaţiile referitoare la caracteristicile tehnice ale 
lămpilor electrice de uz casnic, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. (1) Producătorul unei lămpi electrice de uz casnic sau reprezentantul său autorizat 
răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise pe etichetă şi în fi şă.

(2) Prin reprezentant autorizat se înţelege persoana juridică având sediul în România, 
împuternicită de producător să acţioneze în numele său.

(3) Informaţiile conţinute de etichetă şi fişă se publică numai cu consimţământul scris al 
producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

(4) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său aut orizat nu aplică eticheta, 
obligaţia aplicării acesteia revine distribuitorului. Producătorul sau reprezentantul său autorizat 
are obligaţia să transmită gratuit distribuitorului său etichetele necesare, până în momentul 
introducerii pe piaţă a lămpilor electrice de uz casnic.

(5) Ambalajul nu trebuie să poarte niciun element aplicat, imprimat sau ataşat în exterior,  
de natură să acopere sau să reducă vizibilitatea etichetei.

(6) Prin distribuitor se înţelege agentul economic care vinde en détail, inclusiv în rate, 
închiriază s au expune în scop comercial lămpi electrice de uz casnic.

(7) Informaţiile cuprinse în etichetă şi în fişă se redactează în limba română.

Art. 6. Producătorul sau repreze ntantul său autorizat întocmeşte şi deţine, timp de 5 ani 
de la data fabricării ultimei lămpi electrice de uz casnic din seria respectivă de fabricaţie, 
documentaţia care atestă conformitatea acesteia cu cerinţele prezentei hotărâri. Această 
documentaţie va fi  prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate şi va 
conţine:

a) denumirea şi sediul producătorului;
b) descrierea generală a lămpii electrice de uz casnic, pentru a permite identificarea acesteia;
c) informaţii,  inclusiv desene relevante, privind princ ipalele caracteristici de proiectare ale 

modelului, în special cele care afectează în mod esenţial c onsumul de energie;
d) rapoarte privind testele de măsurare efectuate în condiţiile standardului european EN 

50285 „Metode de măsurare a eficienţei energetice a lămpilor electrice d e uz  casnic” şi ale 
standardului EN 50294 „Metoda de măsurare a puterii totale consumate a circuitului balast-lampă”;

e) instrucţiuni de utilizare.

Art. 7. În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în 
România, obligaţia deţinerii documentaţiei prevăzute la a rt. 6 şi prezentării acesteia spre 
examinare, la cerere, autorităţilor cu atribuţii de control în domeniu revine importatorului.

Art. 8. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi ale art. 5 alin. (5) şi se sancţionează potrivit 

art. 46 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, 
cu  modificările şi completările ulterioare;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi se sancţionează potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) 
şi c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare;

c) nerespecta rea prevederilor art. 6 şi 7 şi se sancţionează potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 199/2000, cu modificările ulterioare, sau art. 46 lit. a) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 21/1992, republicată, c u modificările şi completările ulterioare.

Art. 4-8
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(2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 9. Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 şi aplicarea sancţiunilor se fac de 
către personalul anume împuternicit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
şi/sau de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Române pentru Conservarea 
Energiei, în condiţiile legii.

Art. 10. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 9 luni de la data publicării ei în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I.

Anexa nr. 1

Eticheta pentru indicarea consumului de energie 
şi a clasei de efi c ienţă energetică

Forma etichetei
1. Eticheta este aleasă dintre următoarele i lustraţi i:
– dacă eticheta nu este imprimată pe ambalaj, ci se aplică sau se ataşează o etichetă 

separată, trebuie să se folosească varianta color;
– dacă se utilizează varianta „negru pe alb” a etichetei, textul şi fondul pot fi de orice culoare, 

cu condiţia să se păstreze lizibilitatea etichetei.
Ilustraţie etichetă
2. Informaţiile pe care trebuie să le includă eticheta:
I. Clasa de eficienţă energetică a lămpii, determinată în conformitate cu anexa nr. 3. Această 

literă indicatoare se plasează la acelaşi nivel cu săgeata corespunzătoare.
II. Fluxul luminos al lămpii, exprimat în lumeni, măsurat în  conformitate cu metodele de 

încercare stabilite prin standardele armonizate menţion ate la art. 3 alin. (2) din hotărâre.
III. Puterea electrică (în waţi) a lămpii, măsurată în conformitate cu metodele de încercare 

stabilite prin standardele armonizate menţionate la art. 3  alin. (2) din hotărâre.
IV. Durata medie de viaţă nominală a lămpii, exprimată în ore, măsurată în conformitate 

cu metodele de încercare stabilite prin standardele armonizate menţionate la a rt. 3 alin. (2) din 
hotărâre.

3. Dacă informaţiile specificate la poz. II, III şi, unde este cazul, IV de la pct. 2 sunt incluse 
în altă parte a ambalajului lămpii, ele pot fi omise de pe e tichetă, la fel ca şi rubrica ce le 
conţine. În această situaţie eticheta este aleasă dintre ilustraţiile următoare:

Ilustraţie etichetă
Tipărire
4. Diferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:
Ilustraţie etichetă
Eticheta trebuie încadrată de un chenar de minimum 5 mm, la fel ca în figură. Dacă nici 

o latură a ambalajului nu este suficient de mare ca să poată conţine eticheta şi marginea 
goală sau dacă aceasta ar acoperi mai mult de 50% din suprafaţa laturii celei mai mari, 
eticheta şi marginea goală pot fi micşora te, dar nu mai mult decât este necesar pentru 
îndeplinirea ambelor c ondiţii. Totuşi etichet a nu poate fi în nici un caz micşorată la mai puţin 
de 40% (pe lungime) din dimensiunea standard. Dacă ambalajul este prea mic pentru a 
permite aplicarea unei etichete micşorate în acest fel, eticheta trebuie să fie ataşată de lampă 
sau de ambalaj. Totuşi, dacă împreună cu lampa se expune o etichetă de dimensiuni standard 
(de exemplu, ataşată de raftul pe care este expusă lampa), eticheta de pe ambalaj poate fi 
omisă.

Art. 9-11
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Culori utilizate
Varianta color:
CMGN – cian, magenta, galben, negru
De exemplu 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.
Săgeţi:
A: X0X0
B: 70X0
C: 30X0
D: 00X0
E: 03X0
F: 07X0
G: 0XX0
Culoarea de contur X070
Textul este tipărit integral în negru. Fondul este alb.

Ilustraţie etichetă

Anexa nr. 1
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Anexa nr. 2

Fişă

Fişa trebuie să conţină informaţiile specificate pentru etichetă1):
I. Clasa de eficienţă energetică a lămpii, determinată în conformitate c u anexa nr. 3. Ac eastă 

literă ind icatoare se plasează la acelaşi nivel  cu săgeata corespunzătoare.
II. Fluxul luminos al lămpii, exp rimat în l umeni, m ăsurat î n confor mitate c u metode le de 

în cercare  stabilite prin standarde le armonizate menţionate la art. 3 alin. (2) din hotărâre. 
III. Puterea electrică (în waţi) a lămpii, măsurată în conformitate cu metodele de încercare 

stabilite prin standardele a rmonizate menţionate la art. 3 alin. (2) din hotărâre.
IV. Durata medie de viaţă nominală a lămpii, exprimată în ore, măsurată în conformitate 

cu metodele de încercare stabilite prin standa rdele armonizate menţionate la art. 3 alin. (2) din 
hotărâre.

_______________
1) Dacă nu se furnizează broşuri despre produs, eticheta oferită împreună cu produsul poate fi 

considerată ca în deplinind şi calitatea de fişă.

Anexa nr. 3

Clasa de efi cienţă energetică

Clasa de eficienţă energetică a unei lămpi electrice de uz casnic se determină după cum 
urmează:

Lămpile fluorescente sunt încadrate în clasa A dacă sunt:
– lămpi fluorescente compacte fără balast încorporat (cele care necesită un balast şi/sau 

alt dispozitiv de control pentru conectarea la reţea)

– alte lămpi

în care:

  este fluxul lumin os al lămpii şi
W este puterea electrică a lămpii, exprimată în waţi.
Dacă lampa nu este încadrată în clasa A, se calculează o putere electrică de referinţă WR,
după cum urmează:

când > 34 lumeni;

când ≤ 34 lumeni,
în care:

 este fluxul luminos al lămpii.
Ind icele de eficienţă  energetică EI se calculează apoi astfel:
EI = W/WR, 
în care:
W este pute rea electrică a lămpii, exprimată în waţi.
Clasele de eficien ţă energetică sunt apoi determinate conform tabelului următor:

 Clasa de efi cienţă energetică Indicele de efi cienţă energetică EI

B EI < 60%
C 60% ≤ EI < 80%

Anexele nr. 2-3
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D 80% ≤EI < 95%
E 95% ≤ EI < 110%
F 110% ≤ EI < 130%
G EI ≥ 130%

Anexa nr. 4

Caracteristicile tehnice ale lămpilor electrice de uz casnic cuprinse 
în catalogul de comandă prin poştă sau alte tipuri de vânzare la distanţă

Cataloagele  de comandă prin poştă şi alte mijloace de comunicare tipărite, menţionate la 
art. 4 din hotărâre, conţin următoarele informaţii, furnizate în ordinea următoare:

1. Clasa de eficienţă energetică (anexa nr. 1 pct. 2 poz. I)
Exprimată sub forma „Clasa de eficienţă energetică... Pe o scară de la A (cea mai eficientă) 

la G (cea mai puţin eficientă)”. Dacă aceste informaţii sunt furnizate sub formă de tabel, ele 
pot fi exprimate prin alte mijloace, cu condiţia să se indice cu claritate că scara este de la A 
(cea mai eficientă) la G (cea mai puţin eficientă).

2. Fluxul luminos al lămpii (anexa nr. 1 pct. 2 poz. II)
3. Puterea electrică (anexa nr. 1 pct. 2 poz. III)
4. Durata medie de viaţă nominală a lămpii (anexa nr. 1 pct. 2. poz. IV)

Anexa nr. 4



10. H.G. nr. 482/2004 
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă 

a aparatelor electrocasnice 
în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer

publicată în
M. Of. nr. 348 din 21 aprilie 2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Prevederile prezentei hotărâri se referă la:
a) principiile generale de publicare a informaţiilor privind zgomotul transmis prin aer d e 

aparatele electrocasnice;
b) metodele generale de măsurare a zgomotului transmis prin aer de aparatele electrocasnic e;
c) măsurile de verificare şi monitorizare a nivelurilor de zgomot transmis prin aer de apar atele 

electrocasnice.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în următoarele cazuri:
a) aparatelor, echipamentelor sau maşinilor destinate exclusiv utilizării industriale sau 

profesion ale;
b) aparatelor care sunt părţi integrante dintr-o clădire sau din instalaţiile acesteia, cum ar 

fi: ec hipamentele de aer condiţionat, cele de încălzire şi ventilaţie (cu excepţia ventilatoarelor 
de uz casnic, a hotelor de bucătărie şi a aparatelor de încălzire de sine stătătoare), arzătoarele 
cu combustibil lichid pentru încălzire centrală, pompele pentru sisteme de alimentare cu apă 
şi sistemele de canalizare;

c) componentelor de echipamente, cum ar fi motoarele electrice;
d) aparatelor electroacustice.

Art. 2. În sensul prezentei ho tărâri, următorii termeni se defi nesc astfel:
a) aparat electroc asnic – orice aparat, parte a unui echipament sau instalaţie, fabricat, în 

principal, pentru utilizarea în locuinţe, inclusiv beciuri, garaje şi alte dependinţe exterioare 
locuinţei, în scopul întreţinerii şi curăţeniei locuinţelor, a igienei personale, al preparării şi 
păstrării alimentelor, producerii şi distribuţiei agenţilor de încălzire şi răcire, al producerii aerului 
condiţionat, şi a altor aparate utilizate în scopuri neprofesionale;

b) familie de aparate electrocasnice – toate tipurile diferitelor aparate electrocasnice, 
destinate aceluiaşi scop şi alimentate din acelaşi tip de sursă de energie. În general, o familie 
de aparate electrocasnice include mai multe tipuri;

c) serie de aparate electrocasnice – toate aparatele electrocasnice aparţinând aceluiaşi 
tip, care au caracteristicile definite şi sunt produse de către acelaşi producător;

d) lot de aparate electrocasnice – un număr specificat de aparate aparţinând unei serii date, 
fabricate în aceleaşi condiţii;

e) zgomot aerian emis – nivelul de putere acustică ponderat A (LWA) emis de aparatele 
electrocasnice, exprimat în decibeli (dB), raportat la o putere acustică de referinţă de un picowatt 
(1 pW), transmis prin aer.

Art. 3. (1) Se admite introducerea pe piaţă a aparatelor electrocasnice numai dacă informaţiile 
privind nivelul de zgomot transmis prin aer de către acestea sunt publicate.
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(2) Informaţiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer sunt puse la dispoziţie de 
producător sau, în cazul în care acesta nu este stabilit pe teritoriul României sau într-un stat 
membru al Uniunii Europene, de importator.

(3) Nivelul de zgomot transmis prin aer se determină în conformitate cu condiţiile prevăzute 
la art. 6 alin. (1) şi (2).

(4) Informaţiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice vor 
fi verificate prin sondaj de către organismele de control al pieţei, în baza prevederilor art. 6 
alin. (3).

(5) Fără a prejudicia rezultatele verificărilor prin sondaj, care pot fi efectuate după ce 
aparatele electrocasnice au fost oferite spre vânzare, organismele de control vor considera 
publicarea informaţiilor despre zgomotul  aerian emis ca fiind în conformitate cu prevederile 
prezentei hotărâri.

Art. 4. Producătorul sau importatorul de aparate electrocasnice răspunde pentru corectitudinea 
informaţiilor furnizate.

Art. 5. Atunci când pentru anumite familii de aparate electrocasnice legislaţia naţională în 
vigoare prevede existenţa unei etichete privind efi cienţa energetică, înscrierea informaţiilor 
referitoare la zgomotul transmis prin aer se face pe această etichetă.

Art. 6. (1) Metoda generală de încercare utilizată pentru determinarea nivelului de zgomot 
transmis prin aer trebuie să aibă o precizie sufi cient de mare, pentru ca abaterile rezultate din 
măsurări să nu depăşească 2 dB pentru nivelul puterii acustice ponderat A. Aceste abateri 
reprezintă efectele cumulative ale tuturor cauzelor incertitudinilor de măsurare, cu excepţia 
variaţiilor nivelului de zgomot aerian de la o încercare la alta.

(2) Metoda generală de încercare descrisă la alin. (1) se completează, pentru fiecare familie 
de aparate electrocasnice, cu o descriere a poziţiei, montajului, sarcinii şi modului de operare, 
pentru aparatele electrocasnice aflate sub testare, pentru simularea utilizării normale a aparatelor 
electrocasnice, precum şi pentru asigurarea corespunzătoare a repetabilităţii şi a 
reproductibilităţii. Pentru fiecare familie de aparate electrocasnice se specifică abaterea standard 
a reproductibilităţii.

(3) Metoda statistică utilizată la verificarea nivelului de zgomot aerian declarat al unui lot de 
aparate electrocasnice impune măsurarea prin eşantionare a unor loturi izolate de aparate 
electrocasnice, utilizându-se teste unilaterale. Parametrii statistici fundamentali ai metodei 
statistice utilizate se stabilesc astfel încât probabilitatea de acceptare să fie de 95%, dacă 6,5% 
din nivelurile emisiilor de zgomot aerian ale lotului de aparate electrocasnice sunt mai mari decât 
nivelul declarat. Mărimea unui eşantion simplu sau echivalent trebuie să fie de 3 bucăţi. Metoda 
statistică aleasă impune ca abaterea standard de referinţă totală să fie de 3,5 dB.

Art. 7. (1) Aparatele electrocasnice care îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri nu pot 
face obiectul interzicerii sau restricţionării introducerii pe piaţă, de către organismele de control, 
din motive vizând informaţiile referitoare la zgomotul transmis prin aer de acestea.

(2) Dacă în urma unui control efectuat de către organismele de control, conform metodei 
descrise la art. 6 alin. (3), se constată că nivelul de zgomot determinat depăşeşte nivelul 
declarat, atunci producătorul sau importatorul va trebui să corecteze informaţiile sau să retragă 
imediat lotul de aparate electrocasnice defecte de pe piaţă.

(3) Reintroducerea pe piaţă a unui aparat electrocasnic se efectuează numai în condiţiile 
prevăzute la art. 3.

Art. 8. (1) Se consideră că informaţiile privind nivelul zgomotului transmis prin aer de un 
aparat electrocasnic sunt corecte şi încercările au fost corect executate, dacă măsurătorile 
pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer şi încercările specifi ce au fost realizate 
în conformitate cu:

Art. 4-8
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a) standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere 
de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau

b) standardele şi reglementările tehnice naţionale, în măsura în care nu există standarde 
europene armonizate în domeniile vizate de aceste standarde şi reglementări tehnice naţionale.

(2) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate şi a standardelor 
şi reglementărilor tehnice naţionale, la care se face referire în alin. (1), se aprobă prin ordin al 
ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. Această listă va fi actualizată periodic.

Art. 9. (1) Ministerul Economiei şi Comerţului comunică Comisiei Europene textele standardelor 
şi reglementărilor tehnice române prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b).

(2) În situaţia în care se consideră că standardele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) nu 
satisfac în totalitate cerinţele prevăzute la art. 6, Ministerul Economiei şi Comerţului sesizează 
Comisia Europeană. În baza deciziei adoptate, Ministerul Economiei şi Comerţului acţionează 
în consecinţă.

Art. 10. (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi se sancţionează 
conform dispoziţiilor art. 46 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Lege a nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume 
împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 11. Prezenta hotărâre preia Directiva 86/594/EEC referitoare la zgomotul emis prin 
aer de aparatele electrocasnice.

Art. 12. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 9, care intră în vigoare la 
 data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 13. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 672/2001 
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de 
nivelul zgomotului transmis prin aer, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 445 
din 8 august 2001, se abrogă.

Art. 9-13



11. H.G. nr. 1022/2002 
privind regimul produselor şi serviciilor 
care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, 
securitatea muncii şi protecţia mediului

publicată în
M. Of. nr. 711 din 30 septembrie  2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 34 alin. (2) din Legea 
nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Prezenta hotărâre se aplică produselor nealimentare noi, folosite sau recondiţionate 
şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, 
nereglementate prin acte normative specifice referitoare la condiţiile de introducere pe piaţă a 
produselor, respectiv a serviciilor.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică produselor furnizate ca antichităţi sau ca 
obiecte muzeistice.

(3) În sensul prezentei hotărâri, prin introducere pe piaţă se înţelege acţiunea de a face 
disponibil contra cost sau gratuit un produs nealimentar nou, folosit sau recondiţionat ori serviciu, 
în vederea distribuirii, utilizării, respectiv prestării.

(4) Persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a produselor este producătorul, 
reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau orice persoană fizică ori juridică, după 
caz.

Art. 2. Se admite introducerea pe piaţă a produselor nealimentare noi, folosite sau 
recondiţionate şi a serviciilor numai în condiţiile în care acestea nu pun în pericol viaţa, sănătatea, 
securitatea muncii şi protecţia mediului.

Art. 3. (1) Pentru produsele nealimentare noi şi serviciile prevăzute la art. 2 alin. (1) 
producătorul, respectiv prestatorul de servicii, sau reprezentanţii autorizaţi  ai acestora, persoane 
juridice cu sediul în România, trebuie să asigure, să garanteze şi să declare că acestea nu 
periclitează viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, în situaţia în care sunt 
instalate, utilizate, întreţinute sau prestate, după caz, conform destinaţiei şi documentelor 
normative defi nite conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora nu 
au sediul în România, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine importatorului.

(3) Pentru produsele nealimentare folosite sau recondiţionate, prevăzute la art. 2, obligaţia 
prevăzută la alin. (1) revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă.

Art. 4. (1) Se consideră că sunt respectate cerinţele referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii, 
securităţii muncii şi protecţiei mediului şi se admit introducerea pe piaţă a produselor nealimentare 
noi şi prestarea serviciilor numai dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate întocmită pe 
propria răspundere de către producător, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentanţii 
autorizaţi ai acestora, persoane juridice cu sediul în România.

(2) În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora nu 
au sediul în România, obligaţiile prevăzute la alin. (1) revin importatorului.
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(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) referitoare la declaraţia de conformitate şi se 
admite introducerea pe piaţă a produselor care poartă marcajul european de conformitate CE 
prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, realizate de un producător dintr-un stat membru 
al Uniunii Europene.

Art. 5. Se admite introducerea pe piaţă a produselor nealimentare folosite sau recondiţionate 
numai dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate întocmită pe propria răspundere de 
către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a acestora.

Art. 6. (1) Declaraţia de conformitate va menţiona documentele normative aplicabile 
produsului sau serviciului, după caz, prin respectarea cărora se asigură securitatea vieţii, 
sănătăţii, muncii şi protecţia mediului.

(2) Documentele normative prevăzute la alin. (1) pot fi standarde, specificaţii tehnice şi/sau 
coduri de bună practică.

(3) La solicitarea organelor de control documentele normative se prezintă în termen de 72 
de ore de la solicitare, traduse în limba română dacă este cazul.

(4) Modelul declaraţiei de conformitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre şi se redactează în limba română.

Art. 7. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel[1]:
a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi 

interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nealimentare noi, folosite sau recondiţionate ori 
interzicerea prestării serviciilor necorespunzătoare, după caz;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 6, referitoare la obligaţia ca produsele sau 
prestarea serviciilor să fie însoţite de declaraţia de conformitate, cu amendă de la 25.000.000 
lei la 50.000.000 lei şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nealimentare noi, folosite 
sau recondiţionate sau prestării serviciilor până la o dată stabilită de organul de control împreună 
cu persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă, pentru eliminarea neconformităţii.

(2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplic abile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 8. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele 
specializate ale administraţiei p ublice care au atribuţii de control cu privire la introducerea pe 
piaţă a produselor şi prestarea serviciilor, în condiţiile legii.

Art. 9. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului 
nr. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, 
securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997.

Anexă

Declaraţie de conformitate

Nr. .........................
Noi, ............................................................ , (denumirea completă a persoanei juridice sau 

persoanei fizice autorizate) ....................................................................................... , (sediul) 
cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr .............. / ............... , asigurăm, garantăm şi declarăm 
pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 
privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea 

[1] N.r. sumele sunt exprimate în lei vechi (ROL).

Art. 5-9
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muncii şi protecţia mediului, că produsul/serviciul ........................................................... (denumirea, 
tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare) 
la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: ............................................. (titlul 
şi/sau numărul şi data publicării documentului/documentelor normativ/normative)

.................................... (locul şi data emiterii)

.....................................(numele şi prenumele în clar şi ştampila)

Anexă



12. Ordinul nr. 296/2007 
privind adoptarea măsurilor prin care se asigură 

introducerea pe piaţă numai a brichetelor 
care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii 

şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie[1]

publicat în
M. Of. nr. 364 din 29 mai 2007

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 130/2008 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a 
brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a 
brichetelor fantezie (M. Of. nr. 345 din 5 mai 2008);

Ordinul nr. 342/2009 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a 
brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a 
brichetelor fantezie (M. Of. nr. 318 din 13 mai 2009);

Ordinul nr. 86/2010 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 
privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă 
caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie 
(M. Of. nr. 264 din 22 aprilie 2010);

Ordinul nr. 67/2011 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 
privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă 
caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie 
(M. Of. nr. 241 din 6 aprilie 2011);

Ordinul nr. 19/2012 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 
privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă 
caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie 
(M. Of. nr. 153 din 7 martie 2012);

Ordinul nr. 111/2013 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 
privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă 
caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie 
(M. Of. nr. 187 din 3 aprilie 2013);

Ordinul nr. 90/2014 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 
privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă 
caracteristici de siguranţă pentru copii ş i interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie 
(M. Of. nr. 250 din 8 aprilie 2014);

Ordinul nr. 72/2015 privind modifi carea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 
privind adoptarea măsurilor prin care se asigură introducerea pe piaţă numai a brichetelor care 
prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor 
fantezie (M. Of. nr. 320 din 11 mai 2015).

[1] Potrivit art. II din Ordinul nr. 342/2009, „în tot cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai 
a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a 
brichetelor fantezie, sintagma «punere pe piaţă» se înlocuieşte cu sintagma «introducere pe 
piaţă»”. Înlocuirea a fost avută în vedere în întreg actul, inclusiv în titlul acestuia.
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Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, 
ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 339/93 privind controalele de conformitate cu regulile 
de securitate a produselor, în cazul produselor importate din ţări terţe,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al 
Hotărârii Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
a Vămilor,

în conformitate cu Decizia Comisiei 2007/231/CE de modificare a Deciziei 2006/502/CE, 
prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele 
care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii sunt introduse pe piaţă şi să interzică 
introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr. L 99 din 14 aprilie 2007, adoptată la data de 12 aprilie 2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi vicepreşedintele 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. 1. În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:
1. brichetă – înseamnă un dispozitiv de producere a flăcării, operat manual, care foloseşte 

combustibil, utilizat în mod normal pentru aprinderea deliberată în special a ţigărilor, ţigărilor 
de foi şi a pipelor şi care poate fi utilizat în mod previzibil la aprinderea unor materiale, cum 
ar fi hârtie, fitile, lumânări şi felinare, fabricat cu un rezervor integrat cu combustibil, care se 
poate reîncărca sau nu. Fără a aduce prejudicii, interzicerii introducerii pe piaţă a brichetelor 
fantezie, stabilită la art. 2 alin. (2), această definiţie nu se aplică brichetelor reîncărcabile 
pentru care producătorii furnizează, la cererea autorităţilor competente, documentaţia necesară 
care să dovedească faptul că brichetele sunt proiectate, fabricate şi introduse pe piaţă astfel 
încât să asigure o utilizare continuă sigură, conform aşteptărilor, pe o perioadă de funcţionare 
de cel puţin 5 ani, brichete ce pot fi reparate şi care îndeplinesc în totalitate următoarele 
cerinţe:

a) au garanţie scrisă de la producător pentru cel puţin 2 ani pentru fiecare brichetă, în 
concordanţă cu Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora;

b) au posibilitatea practică de a fi reparate şi reîncărcate în siguranţă pe  întreaga perioadă 
de funcţionare, incluzând în special posibilitatea reparării mecanismului de aprindere;

c) părţile care nu sunt consumabile, dar este probabil să se uzeze ori să funcţioneze 
defect uos după perioada de garanţie, pot fi înlocuite ori reparate în centre service postvânzare, 
specializate sau autorizate, din Uniunea Europeană;

2. brichetă fantezie – înseamnă orice brichetă definită  în specificaţia 3.2 a Standardului 
european EN 13869:2002;

3. brichetă care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii – înseamnă bricheta 
proiectată şi fabricată în aşa fel încât să nu poată fi operată de copii mai mici de 51 de luni în 
cond iţii normale sau rezonabil previzibile de utilizare datorită, de exemplu, forţei necesare de 
a opera bricheta, designului, sistemului de protecţie a mecanismului său de aprindere sau 
complexităţii fazelor de operare necesare aprinderii brichetei. Se consideră că prezintă 
caracteristici de siguranţă pentru copii:

a) bricheta care este conformă cu standardele naţionale ce transpun Standardul european 
EN 13869:2002, în măsura în care specificaţiile, altele decât cele din paragrafele 3.1, 3.4 şi 
5.2.3 ale standardului sus-menţionat, sunt aplicabile;

b) bricheta care este conformă cu reglementările relevante ale ţărilor care nu sunt membre 
ale Uniunii Europene, în care cer inţele de a prezenta caracteristici de siguranţă pentru copii, 
echivalente cu cele stabilite prin prezentul ordin, sunt în vigoare;

4. model de brichetă – înseamnă brichete de la acelaşi producător care nu diferă, în ceea 
ce priveşte designul sau a lte caracteristici, în vreun fel care ar putea afecta caracteristicile de 
siguranţă pentru copii;

Art. 1
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5. test privind caracteristicile de siguranţă pentru copii – înseamnă un test sistematic al 
caracteristicilor de siguranţă pentru copii ale unui model dat de brichetă, p e o mostră a brichetelor 
analizate, în particular teste realizate în concordanţă cu standardele naţionale care transpun 
Standardul european EN 13869:2002, în măsura în care specificaţiile, altele decât cele din 
paragrafele 3.1, 3 .4 şi 5.2.3 ale standardului, sunt aplicabile sau în concordanţă cu cerinţele 
de testare ale reglementărilor relevante din ţările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, 
în care cerinţele de securitate echivalente celor stabilite prin prezentul ordin sunt în vigoare;

6. producător – are aceeaşi definiţie ca cea prevăzută la art. 2 lit. e) din Legea nr. 245/2004 
privind securitatea generală a produselor;

7. distribuitor – are aceeaşi definiţie ca cea prevăzută la art. 2 lit. f) din Legea nr. 245/2004;
8.[1] introducere pe piaţă – punerea la dispoziţie pentru prima oară a unui produs pe piaţa 

comunitară;
9. declaraţie de conformitate – o declaraţie ce trebuie să însoţească fiecare unitate de 

transp ort al produsului şi să fie furnizată fiecărui distribuitor sau vânzător căruia produsul îi 
este vândut ori livrat de producător. Declaraţia trebuie  să specifice:

a) că produsul este conform cu Standardul european EN 13869:2002;
b) numele şi adresa prod  ucătorului;
c) perioada (perioadele), care să nu depăşească 31 de zile, în decursul căreia (cărora) 

brichetele au fost fabricate;
d) adresa locului de fabricaţie, dacă diferă de cea menţionată la lit. b);
10.[2] marcarea produselor – se va face astfel:
a) brichetele vândute în pachete ambalate de câte 1, 2, 3 sau 4 brichete trebuie să aibă 

informaţii de securitate imprimate ori pe pachet ori  într-o broşură inclusă în pachet;
b) brichetele destinate vânzării  dintr-un modul de expunere – display – , cuprinzând 50 de 

brichete ce urmează să fie vândute individual către consumatori, trebuie să aibă informaţii de 
securitate im primate pe modulul de expunere – display – şi vizibile pentru consumatorii care 
cumpără;

c) indiferent de forma de vânzare menţion ată la lit. a) sau b), informaţiile de securitate nu 
sunt necesare pe fiecare brichetă vândută, dar trebuie să fie lizibile şi plasate într-un loc vizibil 
pentru consumatori;

d) toate informa ţiile de securitate (instrucţiuni ori avertismente sau ambele) pot fi prezentate 
fie sub formă de text, fie sub formă de simboluri de securitate;

e) brichetele reîncărcabile intră sub incidenţa unor cerinţe de securitate suplimentare, în 
conformitate cu clauza 6.5 din standardul ISO 9994:2006, în care se men ţionează faptul că 
fiecare brichetă reîncărcabilă trebuie să fie însoţită de instrucţiuni şi avertismente specifice.

Art. 2. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi  introduse pe piaţă 
doar brichetele  care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin este interzisă introducerea pe 
piaţă a brichetelor  fantezie.

(3) Începând cu data de 11 martie 2008, doar brichetele care prezintă caracteristici de 
siguranţă pentru copii sunt furnizate consumatorilor.

(4) Începând cu data de 11 martie 2008 este interzisă furnizarea brichetelor fantezie către 
consumatori.

Art. 3. (1)[3] Ca o condiţie pentru introducerea brichetelor pe piaţă, producătorii sunt obligaţi:
a) să păstreze şi să furnizeze fără întârziere, la cererea autorităţilor competente stabilite 

la art. 6 din Legea nr. 245/2004, un ra port al testului privind caracteristicile de siguranţă pentru 

[1] Pct. 8 al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 342/2009.
[2] Pct. 10 al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 342/2009.
[3] Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I 

pct. 3 din Ordinul nr. 342/2009.

Art. 2-3
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copii pentru fiecare model de brichete, cu mostre ale brichetelor modelului testat, certificând 
că brichetele din modelul respectiv, introduse pe piaţă, prezintă caracteristici de siguranţă 
pentru copii;

b) să ateste,  la cererea autorităţilor competente, că toate brichetele din fiecare lot introdus 
pe piaţă sunt conforme cu modelul testat şi să furnizeze, la cererea autorităţilor, documentaţia 
privind programul de testare şi control care susţine atestarea;

c) să monitorizeze continuu conformitatea brichetelor produse cu soluţiile tehnice adoptate, 
pentru a asigura condiţiile ca acestea să prezinte caracteristici de siguranţă pentru copii, folosind 
metode de testare corespunzătoare, şi pentru a păstra la dispoziţia autorităţilor competente 
certificatele de producţie necesare pentru a arăta că toate brichetele au fost produse conform 
modelului testat;

d) să păstreze şi să furnizeze fără întârziere, la cererea autorităţilor competente, un nou 
raport al testului privind caracteristicile de siguranţă pentru copii, dacă a fost făcută vreo 
schimbare asupra unui model de brichetă, care poate afecta nefavorabil capacitat ea modelului 
de a satisface cerinţele prezentului ordin.

(2) Distribuitorii sunt obligaţi să păstreze şi să furnizeze fără întârziere, la cererea autorităţilor 
competente, documentaţia necesară identificării oricărei persoane care a furnizat brichetele 
ce au fost introduse pe piaţă, în vederea asigurării trasabilităţii producătorului de brichete pe 
întregul lanţ de distribuţie.

(3) Brichetele pentru care producătorii  şi distribuitorii nu furnizează documentaţia prevăzută 
la alin. (1) şi (2) în termenul-limită stabilit de autorităţile competente trebuie să fie retrase de 
pe piaţă.

Art. 4. (1) Rapoartele testelor privind caracteristicile de siguranţă pentru copii, prevăzute 
la art. 3, trebuie să cuprindă, în special:

a) numele, adresa şi locul principal de desfăşurare a activităţii fabricantului, oriunde este 
situat, şi ale importatorului, dacă brichetele sunt importate;

b) o descriere completă a brichetei, care să includă mărimea, forma, greutatea, combustibilul 
utilizat, volumul combustibilului, mecanismul de aprindere şi dispozitivele de siguranţă, designul, 
soluţiile tehnice şi alte caracteristici care fac ca bricheta să prezinte caracteristici de siguranţă 
pentru copii, în concordanţă cu definiţiile şi cerinţele stabilite de prezentul ordin. Aceasta va 
include, în special, o descriere detaliată a tuturor dimensiunilor, cerinţelor de forţă sau a altor 
caracteristici care ar putea afecta caracteristicile de siguranţă pentru copii ale brichetelor, 
inclusiv toleranţel e fabricantului pentru fiecare dintre aceste caracteristici;

c) o descriere detaliată a testelor şi a rezultatelor obţinute, a datelor testelor, a locului în 
care s- au realizat testele, a identităţii organizaţiei care a realizat testele şi detalii despre 
calificarea şi competenţa acestor organizaţii de a realiza testele respective;

d) identificarea locului în care brichetele sunt sau au fost fabricate;
e) locul în care este păstrată documentaţia cerută prin prezentul ordin;
f) referinţe ale acreditării sau recunoaşterii organismului de testare.
(2) Rapoarte ale testelor privind caracteristicile de siguranţă pentru copii, prevăzute la art. 3, 

trebuie să fie întocmite de oricare dintre:
a) organismele de testare acreditate pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite prin ISO/IEC 

17025:2005 „Cerinţe generale privind competenţa laboratoarelor de testare şi calibrar e”, de 
către un membru al International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), pentru realizarea 
testelor privind caracteristicile de siguranţă pentru copii, sau de către cele altfel recunoscute 
de autorităţile competente ale statelor membre pentru acest scop;

b) organismele de  testare ale căror rapoarte ale testelor privind caracteristicile de sigur anţă 
pentru copii sunt acceptate în ţările în care se aplică cerinţe echivalente  cu cele stabilite prin 
prezentul ordin.

(3) În scopul informării, o listă a organismelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) va fi publicată 
şi actualizată de Comisia Europeană.

Art. 4
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Art. 5. (1) Începând cu data intrării în vigo are a prezentului ordin, autoritatea vamală permite 
punerea în liberă circulaţie a brichetelor defi nite la art. 1 pct. 1, numai pe baza declaraţiei de 
conformitate prevăzute la art. 1 pct. 9, întocmite de producător, pe care importatorul trebuie 
să o anexeze în original la declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie.

(2) Potrivit art. 2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93 privind controalele de 
conformitate cu regulile de securitate a pro duselor, în cazul produselor importate din ţări terţe, 
dacă la controlul documentar sau fizic autoritatea vamală are îndoieli cu privire la conformitatea 
brichetelor sau dacă importatorul nu prezintă declaraţia de conformitate prevăzută la alin. (1), 
autoritatea vamală suspendă operaţiunea de punere în liberă circulaţie şi notifică în scris, de 
îndată, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Procedura aplicabilă în această situaţie este cea prevăzută de Regulamentul Consiliului 
(CEE) nr. 339/93.

Art. 6. (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va transmite Comisiei 
Europene informaţii privind adoptarea prezentului ordin, precum şi informaţiile prevăzute la 
art. 3 şi 10 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93.

(2)[1] Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2016.

Art. 7. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I.

[1] Alin. (2) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 72/2015.

Art. 5-7



13. H.G. nr. 26/2002 
privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor 

utilizate la producerea principalelor componente 
ale articolelor de încălţăminte 

destinate vânzării către consumatori

republicată în
M. Of. nr. 650 din 12 septembrie 2008

cu modificările şi completările aduse prin:
H.G. nr. 670/2013 pentru modifi carea Hotărârii Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor 

de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de 
încălţăminte destinate vânzării către consumatori (M. Of. nr. 581 din 12 septembrie 2013).

Art. 1. (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de etichetare a materialelor utilizate la 
producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către 
consumat ori.

(2) În sensul prezentei hotărâri, articole de încălţăminte reprezintă toate produsele cu tălpi 
aplicate, destinate acoperirii sau protejării piciorului, inclusiv părţile componente ale acestora, 
comercializate separat, prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Lista cuprinzând articolele de încălţăminte care fac obiectul prezentei hotărâri este 
prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Nu fac obiectul etichetării potrivit prezentei hotărâri:
a) încălţămintea uzată – second-hand;
b) încălţămintea de protecţie;
c) încălţămintea la producerea căreia s-au folosit substanţe şi preparate chimice periculoase, 

dăunătoare sănătăţii şi interzise comercializării;
d) încălţămintea pentru jucării.

Art. 2. (1) Etichetele cuprind informaţii referitoare la cele trei părţi componente ale articolelor 
de încălţăminte, astfel cum sunt defi nite în anexa nr. 1, respectiv:

a) faţa;
b) căptuşeala şi acoperişul de branţ;
c) talpa exterioară.
(2) Compoziţia materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de 

încălţăminte se indică prin pictograme sau prin indicaţii scrise sub formă de text în limba română, fără 
a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi străine, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1.

(3) Etichetarea materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale încălţămintei 
poate fi completată, dacă este cazul, cu informaţii suplimentare aplicate pe etichete sub formă de text.

(4) În cazul feţei, clasificarea material elor utilizate se face fără să se ţină seama  de accesorii 
sau întărituri, cum ar  fi borduri, ornamentaţii, catarame, găici sau alte accesorii similare, respectiv 
întărituri pentru montat capse şi pentru protecţia gleznei.

(5) În cazul tălpii  exterioare, clasificarea materialelor utilizate se stabileşte pe baza volumului 
materialelor conţinute de aceasta.

Art. 3. Comercializarea articolelor de încălţăminte care fac obiectul şi îndeplinesc cerinţele 
preze ntei hotăr âri nu poate fi  interzisă sau restricţionat ă din considerente legate de etichetare 
conform prevederilor prezentei hotărâri.
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Art. 4. (1) Etichetarea articolelor de încălţăminte trebuie să furnizeze informaţii privind:
a) materialul clasificat conform prevederilor pct. 2 din anexa nr. 1, care este în proporţie 

de cel puţin 80% din suprafaţa desfăşurată pentru faţă, căptuşeală şi acoperiş de branţ, respectiv 
de cel puţin 80% din volumul pentru talpă, în componenţa acestora;

b) dacă niciun material nu reprezintă 80% din produs se indică principalele două materiale 
componente ale încălţămintei.

(2) Etichetarea se face pe cel puţin unul dintre articolele de încălţăminte al fiecărei perechi 
şi se realizează prin imprimare, lipire, ştanţare sau ataşarea unei etichete.

(3) Etichetarea trebuie să fie vizibilă, bine aplicată şi accesibilă şi să nu inducă în eroare 
consumatorul,  iar pictogramele trebuie să fie suficient de mari pentru ca informaţiile conţinute 
de acestea să fie uşor de înţeles.

Art. 5. (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în 
România, este responsabil pentru furnizarea etichetelor pentru articolele de încălţăminte şi 
pentru corectitudinea/acurateţea informaţiilor furnizate.

(2) În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu are sediul în 
România, responsabilitatea prevăzută la alin. (1) revine importatorului.

(3) Comerciantul cu amănuntul are responsabilitatea comercializării articolelor de încălţăminte 
etichetate conform prezentei hotărâri.

Art. 6. (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 constituie contravenţie şi 
se sancţionează conform art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind 
protecţia consumatorilor, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I.

Art. 9. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului 
nr. 261/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea încălţămintei destinate 
populaţiei, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 181 din 15 mai 1998.

Prezenta hotărâre transpune Directiva 94/11/CE a Parlamentului European  şi a Consiliului 
din 23 martie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale 
statelor membre referitoare la etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor 
componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 100 din 19 aprilie 1994, astfel cum a 
fost modificată prin Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, 
Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, 
Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace şi adaptările Tratatelor care stau 
la baza Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 236 din 
23 septembrie 2003, prin Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare 
a anumitor directive în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor având în vedere aderarea Bulgariei 
şi a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 
2006, şi prin Directiva 2013/15/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive 
în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013[1].

[1] Menţiunea finală este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 din 
H.G. nr. 670/2013.

Art. 4-9
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Anexa nr. 1[1]

1. Denumirea, defi niţiile şi pictogramele corespunzătoare părţilor componente ale 
încălţămintei

 Pictograme Indicaţii scrise
a) Faţă
Reprezintă faţa 
exterioară 
superioară a 
elementului 
structural ce se 
ataşează tălpii 
exterioare.

RO Faţă
F Tige
D Obermaterial
IT Tomaia
NL Bovendeel
EN Upper
DK Overdel
GR ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 
ES Empeine
P Parte superior
CZ Vrch
EST Pealne
LV Virsa
LT Virsus
HU Felsoresz
M Wicc
PL Wierzch
SI Zgornji del
SK Vrch
BG лиҷева част
HR Gornjiste

b) Căptuşeală şi 
acoperiş de branţ
Reprezintă dublura 
părţii superioare şi a 
tălpii interioare ce 
alcătuiesc interiorul 
articolului de 
încălţăminte.

RO Căptuşeală şi acoperiş de branţ
F Doublure et semelle de proprete
D Futter und Decksohle
IT Fodora e Sottopiede
NL Voering en inlegzool
EN Lining and Sock
DK Foring og bindsaal
GR ΦΟἉΡΕΣ 
ES Forro y plantilla
P Forro e Palmilha
CZ Podsivka a stelka
EST Vooder ja sisetald
LV Odere un ieliekama saistzole
LT Pamusalas ir jklote
HU Beles es fedotalpbeles
M Inforra u suletta
PL Podszewka z wysciolka
SI Podloga in vlozek (steljka)
SK Podsivka a stielka
BG подплата и стелка 
HR Podstava i ulozna tabanica

c) Talpă exterioară
Reprezintă partea 
de jos a articolului 
de încălţăminte ce 
este supusă 
abraziunii în timpul 
utilizării şi este 
ataşată părţii 
superioare.

RO Talpă
F Semelle exterieure
D Laufsohle
IT Suola esterna
NL Buitenzool
EN Sole
DK Ydersaal
GR ΣΟΛΑ
ES Suela
P Sola
CZ Podesev
EST Valistald
LV Areja zole

[1] Anexa nr. 1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 din H.G. nr. 670/2013.

Anexa nr. 1
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LT Padas 
HU Jarotalp
M Pett ta’ barra
PL Spod
SI Podplat
SK Podosva
BG външно ходило
HR Potplat (donjiste)

2. Defi niţii şi pictograme corespunzătoare materialelor utilizate la producerea arti-
colelor de încălţăminte

 Pictograme Indicaţii scrise
a) _
(1) Piei cu faţă naturală
Termenul generic de piele 
desemnează pielea de animal cu 
structura fi broasă a acesteia, mai 
mult sau mai puţin intactă, tăbăcită 
pentru a deveni neputrescibilă. Părul 
sau lâna pot să fi  fost sau nu 
îndepărtate. Pielea folosită la 
încălţăminte mai poate fi  obţinută şi 
dintr-o piele de animal despicată în 
straturi înainte sau după 
tăbăcire. Totuşi, dacă pielea tratată 
este dezintegrată mecanic şi/sau 
chimic în particule fi broase, bucăţi 
mai mici sau pulberi, cu sau fără 
ajutorul unui agent de liere, şi este 
transformată în folii sau în alte 
forme, acestea nu sunt considerate 
piele. Dacă pielea este acoperită, în 
orice fel, cu un strat protector sau 
este lăcuită, aceste straturi nu 
trebuie să depăşească grosimea de 
0,15 mm. În cazul în care se 
foloseşte termenul de „piele faţă 
naturală” în informaţiile textuale 
suplimentare prevăzute la art. 6, 
acesta se va aplica pielii care îşi 
păstrează suprafaţa originală prin 
îndepărtarea epidermei, fără a fi  
supusă polizării, şlefuirii sau 
despicării.

RO Piei cu faţă naturală
F Cuir
D Leder
IT Cuoio
NL Leder
EN Leather
DK Laeder
GR ΛΕΡΜΑ
ES Cuero
P Couros e peles curtidas
CZ Usen
EST Nahk
LV Ada
LT Oda
HU Bor
M Gilda
PL Skora
SI Usnje
SK Usen
BG коҗа
HR Koza

(2) Piei cu faţă corectată
Stratul de acoperire aplicat pe piele 
nu depăşeşte o treime din grosimea 
totală a pielii, dar este mai mare de 
0,15 mm.

RO Piei cu faţă corectată
F Cuir enduit
D Beschichtetes Leder
IT Cuoio rivestito
NL Gecoat leder
EN Coated leather
DK Overtrukket laeder
GR ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ
ES Cuero untado
P Couro revestido
CZ Povrstvena usen
EST Kaetud nahk
LV Parklata ada
LT Padengta oda
HU Bevonatos bor
M Gilda miksija
PL Skora pokryta
SI Krito usnje
SK Povrstvena usen
BG коҗа с покритие
HR Koza korigiranog lica

Anexa nr. 1
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b) Materiale textile
Termenul „textile” desemnează toate 
produsele care intră în domeniul de 
aplicare al Regulamentului (UE) 
nr. 1.007/2011 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 
septembrie 2011 privind denumirile 
fi brelor textile şi etichetarea 
corespunzătoare şi marcarea 
compoziţiei fi broase a produselor 
textile şi de abrogare a Directivei 
73/44/CEE a Consiliului şi a 
Directivelor 96/73/CE şi 2008/121/
CE ale Parlamentului European şi 
ale Consiliului.

RO Materiale textile
F Textile
D Textil
IT Tessili
NL Textiel
EN Textile
DK Tekstilmaterialer
GR ΥΦΑΣΜΑ
ES Textil
P Texteis
CZ Textilie
EST Tekstiil
LV Tekstilmaterials
LT Tekstile
HU Textil
M Tessut
PL Material wlokienniczy
SI Tekstil
SK Textil
BG текстил 
HR Tekstil

c) Alte materiale RO Alte materiale
F Autres materiaux
D Sonstiges Material
IT Altre materie
NL Overige materialen
EN Other materials
DK Andre materialer
GR  ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
ES Otros materiales
P Outros materiais
CZ Ostatni materialy
EST Teised materjalid
LV Citi materiali
LT Kitos medziagos
HU Egyeb anyag
M Materjal iehor
PL Inny material
SI Drugi materiali
SK Iny material
BG всички други материали
HR Drugi materijali

Anexa nr. 2

Lista cuprinzând articolele de încălţăminte 
a căror componentă se etichetează*)

1. pantofi cu toc jos sau înalt, de interior sau de stradă;
2. ghete până la gleznă, cizme de înălţime medie, cizme până la genunchi şi cizme mai 

înalte de genunchi;
3. sandale de diferite tipuri, „espadrile” (pantofi cu partea superioară din pânză şi tălpi din 

material vegetal împletit), pantofi de tenis, pantofi de sport şi pentru alergat, sandale de plajă 
şi alte tipuri de încălţăminte de stradă;

4. pantofi speciali de sport destinaţi unei anumite activităţi sportive, prevăzuţi cu diverse 
accesorii, precum: crampoane, ţinte, opritoare, bride sau accesorii similare, precum şi ghete 
de patinaj, clăpari de schi şi încălţăminte pentru cros, ghete de luptă, ghete de box şi pantofi 
pentru ciclism. Mai sunt incluse şi articolele mixte compuse din patine (pe gheaţă sau role) 
prinse pe încălţăminte;

5. pantofi de dans;

Anexa nr. 2
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6. încălţăminte alcătuită dintr-o singură piesă, în special din cauciuc sau material plastic, 
prin formare în matriţă, exclusiv produsele de unică folosinţă din material subţire (hârtie, folie 
de plastic etc. fără tălpi aplicate);

7. galoşi ce sunt purtaţi peste încălţăminte, uneori fără toc;
8. încălţăminte de unică folosinţă cu tălpi aplicate;
9. încălţăminte ortopedică.
______
*) Enumerarea din prezenta anexă are un caracter exemplificativ.

Anexa nr. 2



14. H.G. nr. 147/2015 
privind adoptarea  unor mă suri pentru crearea cadrului de aplicare 
a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele 

cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al 
Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru 
justifi carea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice

publicată în
M. Of. nr. 175 din 13 martie 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IX alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2014,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Prezenta hotărâre stabileşte cadrul necesar aplicării directe a prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind produsele cosmetice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr. 342 din 22 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare 
Regulament, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de 
stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele 
cosmetice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 11 iulie 2013.

Art. 2. (1) Ministerul Sănătăţii reprezintă autoritatea naţională competentă în domeniul 
produselor cosmetice.

(2) Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate competentă în domeniul produselor cosmetice, 
are următoarele atribuţii principale:

a) reglementarea în domeniul produselor cosmetice;
b) desemnează reprezentanţi din partea inspectorilor sanitari de stat şi ai Centrului de 

Toxicologie din România pentru accesul la Portalul not ificării produselor cosmetice al Comisiei 
Europene;

 c) asigură administrarea bazelor de date din domeniul produselor cosmetice;
d) asigură supravegherea, inspecţia şi controlul pe piaţă al produselor cosmetice;
e) asigură informarea populaţiei;
f) organ izează şi coordonează înregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adver se 

asupra populaţiei cauzate de produsele cosmetice, prin sistemul de cosmetovigilenţă;
g)  transmite informaţii şi raportări Co misiei Europene;
h) asigură reprezentarea în comisiile şi grupurile de lucru de la nivel european şi cooperarea 

cu autorităţile competente ale statelor membre pentru aplicarea dispozi ţiilor prezentei hotărâri.

Art. 3. (1) Ministerul Sănătăţii  coordonează activitatea de supraveghere a pieţei produselor 
cosmetice şi întreprinde toate măsurile adecvate pentru a asigura conformarea la prevederile 
Regulamentului, după cum urmează:

a) solicită persoanei responsabile şi/sau distribuitorilor identificarea distribuitorilor sau 
persoanelor responsabile către care au furnizat un anumit produs în cadrul lanţului de distribuţie, 
conform prevederilor art. 7 din Regulament;
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b) are acces la dosarul cu informaţii despre produs, aflat la adresa din România indicată 
pe etichetă, şi cooperează cu autorităţile din celelalte state membre la verificarea acestuia, 
potrivit art. 11 alin. (3), art. 22 şi art. 30 din Regulament;

c) dispune eşantionarea şi analiza produselor cosmetice existente pe piaţă, potrivit art. 12 
şi 22 din Regulament;

d) primeşte informaţii despre substanţe, potrivit art. 24 din Regulament;
e) cel puţin o dată la 4 ani, revizuieşte şi evaluează periodic derularea activităţilor de 

supraveghere, ale căror rezultate sunt aduse la cunoştinţa Comisiei Europene şi a celorlalte 
state membre şi sunt puse la dispoziţia publicului, conform prevederilor art. 22 din Regul ament;

f) informează persoana responsabilă despre orice decizie luată în temeiul art. 25 şi 27, 
potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulament.

(2) Ministerul Sănătăţii verifică respectarea bunelor practici de fabricaţie, conform prevederilor 
art. 8 şi 22 din Regulament.

(3) Ministerul S ănătăţii asigură respectarea prevederilor referitoare la interzicerea testărilor 
pe animale, după cum urmează:

a) verifică indicaţiile şi afirmaţiile de pe etichetă referitoare la lipsa testărilor pe animale, 
conform art. 20 alin. (3) din Regulament;

b) în situaţii excepţionale, potrivit art. 18 alin. (2) din Regulament, solicită Comisiei Europene 
derogări de la aplicarea art. 18 alin. (1) din Regulament.

(4) Ministerul Să nătăţii organizează şi coordonează sistemul de supraveghere a efectelor 
nedorite grave atribuite utilizării produselor cosmetice, denumit sistem de  cosmetovigilenţă, 
adoptând norme de aplicare pentru:

a) comunicarea efectelor nedorite grave de către persoana responsabilă şi/sau distribuitor 
şi/sau profesionişti din domeniul sănătăţii şi/sau utilizator final, împreună cu informaţiile prevăzute 
la art. 23 alin. (1) din Regulament;

b) accesul la informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1)-(3) din Regulament, ce au fost notificate 
Comisiei E uropene de către persoana responsabilă, pentru a le folosi în scopuri de tratament 
medical, potrivit art. 13 alin. (6) din Regulament, prin intermediul Biroului pentru Regulamentul 
sanitar internaţional şi informare toxicologică din structura Insti tutului Naţional de Sănătate 
Publică;

c) asigurarea schimbului de informaţii dintre persoana responsabilă cu sediul în România, 
distribuitori, utilizator final, autorităţi competente din celelalte state membre şi persoana 
responsabilă cu sediul în Uniunea Europeană cu privire la efectele nedorite grave existente 
pe teritoriul României, potrivit art. 23 alin. (2)-(4) din Regulament, după caz.

(5) Ministerul  Sănătăţii, prin inspectorii sanitari de stat, constată şi impune acţiuni corective, 
inclusiv termenul de realizare a acestora, pentru asigurarea conformităţii produsului cosmetic, 
retragerea produsului de pe piaţă sau rechemarea acestuia, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) 
lit. a)-h), k) şi l), precum şi prevederilor art. 25 alin. (1) lit. i) referitoare la aplicarea art. 20 
alin. (3) şi art. 26, inclusiv clauza de salvgardare conform art. 27 din Regulament.

(6) Ministerul Sănătăţii, prin inspectorii sanitari de stat, întreprinde toate măsurile adecvate 
pentru a interzice sau a restricţiona punerea la dispoziţie pe piaţă a produsului cosmetic sau 
pentru a retrage produsul de pe piaţă ori pentru a-l rechema, potrivit prevederilor art. 25 alin. (5) 
din Regulament.

(7) Ministerul Sănătăţii informează o autoritate competentă a unui stat membru sau, după 
caz,  Comisia Europeană şi autorităţile statelor membre în care produsul a fost pus la dispoziţie, 
cu privire la măsurile adecvate, impuse unei persoane responsabile stabilite pe teritoriul statului 
membru respectiv, inclusiv acţiuni corective pentru asigurarea conformităţii unui produs pus la 
dispoziţie pe teritoriul României, potrivit art. 25 alin. (2) şi (4)-(6) din Regulament, în cazul în 
care:

a) se constată cel puţin una dintre neconformităţile prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulament;
b) există riscuri grave pentru sănătatea umană;

Art. 3
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c) persoana responsabilă nu ia toate măsurile adecvate în termenul prevăzut la art. 25 
alin. (1) din Regulament.

(8) Ministerul Sănătăţii, prin structura responsabilă, păstrează informaţiile privind produsele 
cosmetice primite de la producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat al pro ducătorului 
extern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 291/2007 pr ivind 
aprobarea Procedurii de notificare a produselor  cosmetice de uz uman care sunt puse pe piaţă 
pe teritoriul României, conform prevederilor art. 38 din Regulament.

(9)  Ministerul Sănătăţii verifică respectarea prevederilor din Regulamentul nr. 655/2013, 
conform competenţelor.

Art. 4. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are următoarele responsabilităţi:
a) verifică respectarea prevederilor referitoare la etichetarea produselor cosmetice, potrivit 

art. 19 din Regulament;
b) verifică declaraţiile referitoare la produs etichetate, potrivit art. 20 alin. (1) şi (2) din 

Regulament;
c) verifică accesul publicului la informaţ iile legate de produsul cosmetic, pe care persoana 

responsabilă trebuie să le pună la dispoziţie conform art. 21 şi art. 25 alin. (1) lit. j) din Regulament;
d) aplică măsuri adecvate, inclusiv acţiuni corective, pentru asi gurarea conformităţii produsului 

cu prevederile art. 19, ale art. 20 alin. (1) şi (2) şi ale art. 21 din Regulament;
e) v erifică respectarea prevederilor din Regulamentul nr. 655/2013, conform competenţelor.

Art. 5. Datele prevăzute l a art. 19 alin. (1) lit. b)-d) şi f), după caz, şi la alin. (2)-(4) din 
Regulament vor fi  prezentate în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea 
lor şi în alte limbi.

Art. 6. (1) Pentru produs ele cosmetice care nu sunt preambalate, sunt ambalate la punctul 
de vânzare la cererea cumpărătorului ori preambalate pentru vânzare imediată, trebuie să se 
indice informaţiile menţionate la  art. 19 alin. (1) din Regulament.

(2) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se aprobă 
norme privind etichetarea produselor cosmetice prevăzute la alin. (1).

Art. 7. Distribuitorii cooperează cu Ministerul Sănătăţii în vederea respectării prevederilor 
art. 6 alin. (5) din Regulament privind acţiunea de eliminare a riscurilor generate de produsele 
cosmetice pe care le-au pus pe piaţă şi pentru furnizarea informaţiilor şi a documentaţiei 
necesare pentru a demonstra conformitatea produsului cosmetic.

Art. 8. Producătorii, importatorii sau reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor externi care 
au notifi cat produsele cosmetice puse pe piaţă pe teritoriul României în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 291/2007 sunt obligaţi să pună la dispoziţia 
Ministerului Sănătăţii, la cerere, informaţiile păstrate conform prevederilor art. 38 din Regulament.

Art. 9. În urma efectuării acţiunii de verifi care întreprinse de inspectorii sanitari de stat la 
producătorul, reprezentantul său autorizat ori persoana responsabilă pentru punerea pe piaţă 
a unui produs cosmetic importat, după caz, acesta este obligat să asigure accesul organelor 
de control la datele prevăzute la dosar, în cel mult 72 de ore de la solicitare.

Art. 10. Următoarele fapte constituie contravenţii la aplicarea directă a prevederilor 
Regulamentului, precum şi a Regulamentului (UE) nr. 655/2013:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 din Regulament, în situaţia în care poate fi afectată 
sănătatea umană, atunci când produsul este utilizat în condiţii de folosire normală sau raţional 
previzibilă;

b) nerespectarea de către distribuitor a prevederilor ultimului paragraf al art. 6 alin. (3) şi 
alin. (5) din Regulament, referitoare la informarea Ministerului Sănătăţii şi a persoanei responsabile 
dacă un produs cosmetic prezintă risc pentru sănătate;

Art. 4-10
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c) nerespectarea de către distribuitor a prevederilor art. 6 alin. (4) din Regulament, referitoare 
la responsabilitatea distribuitorilor de a asigura condiţii d e depozitare şi transport care să nu 
afecteze siguranţa produsului aflat în responsabilitatea sa;

d) nerespectarea de către persoana responsabilă şi distribuitori a prevederilor art. 7 din 
Regulament, referitoare la  obligaţiile de identificare în cadrul lanţului de distribuţie al produsului, 
la cererea autorităţii competente;

e) nerespectarea prevederilor art. 8 din Regulament, referitoare la obligativitatea persoanei 
responsabile de a respecta bunele practici de fabricaţie în c onformitate cu standardele armonizate 
relevante, ale căror trimiteri au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

f) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Regulament, referitoare la obligativitatea 
persoanei responsabile de a actual iza permanent raportul privind siguranţa produsului şi de a 
elabora rapoarte privind siguranţa produselor care au fost notificate conform procedurii de 
notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piaţă pe teritoriul Român iei;

g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulament, referitoare la obligativitatea 
persoanei responsabile de a păstra dosarul cu informaţii despre produs pe o perioadă de 10 
ani de la data la care ultimul lot al produsului cosmetic a fost introdus pe piaţă;

h) nerespect area prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulament, referitoare la obligativitatea 
persoanei responsabile de a păstra un dosar cu informaţii şi date despre produs care să conţină 
o evaluare a siguranţei pe baza informaţiilor relevante, de a elabora raportul privind siguranţa 
produsului cosmetic, în conformitate cu anexa I la Regulament, potrivit Deciziei 2013/674/UE 
de punere în aplicar e a Comisiei din 25 noiembrie 2013 privind orientările vizând anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1.223 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele 
cosmetice;

i) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Regulament, referitoare la obligativitatea 
 persoanei responsabile de a transmite către Comisia Europeană informaţiile înainte de a 
introduce produsul cosmetic pe piaţă, precum şi ale alin. (7) referitoare la actualizarea acestora;

j) nerespectarea prevederilor art. 12 din Regulament, referitoare la obligativitatea persoanei 
responsabile de a eşantiona şi analiza produsele cosmetice introduse pe piaţă;

k) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulament, referitoare la obligativitatea 
distribuitorului de a transmite către Comisia Europeană informaţiile despre un produs cosmetic 
deja introdus pe piaţă în alt stat memb ru, pentru care a tradus în limba română, din propria 
iniţiativă, orice element al etichetei, precum şi ale alin. (7) din Regulament referitoare la 
modificarea acestora;

l) nerespectarea prevederilor art. 14 şi art. 15 alin. (1) şi (2) din Regulament, referitoare la 
obligativitatea persoanei respon sabile cu privire la substanţele interzise, substanţele restricţionate 
şi substanţele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR);

m) nerespectare a prevederilor art. 17 din Regulament, referitoare la prezenţa sub formă 
de impurităţi a substanţelor interzise, aflate în concentraţii care nu garantează siguranţa 
produsului pentru sănătatea consumatorului, potrivit art. 3 din Regulament;

n) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) din Regulament, referitoare la interzicerea 
testării pe animale;

o) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1)-(3) din Reg ulament, referitoare la inscripţionarea 
informaţiilor din etichetă;

p) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (5) din Regulament, referitoare la inscripţionarea 
informaţiilor din etichetă în limba română;

q) nerespectarea de către persoana responsabilă a prevederilor art. 21 din Regulament, 
refer itoare la accesul publicului la informaţii;

 r) nerespectarea de către persoana responsabilă şi de către distribuitori a prevederilor 
art. 23 alin. (1) din Regulament, referitoare la notificarea fără întârziere către Ministerul Sănătăţii 
a efectelor nedorite grave;

Art. 10
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s) nerespectare a de către persoana responsa bilă a prevederilor art. 24 din Regulament, 
referitoare la punerea la dispoziţia Ministerului Sănătăţii a listei tuturor produselor cosmetice, 
care a fost solicitată de acesta printr-o cerere motivată de  siguranţa oricărei substanţe;

ş) nerespectarea de către persoana responsabilă a prevederilor art. 25 alin. (3) din Regulament, 
referitoare la întreprinderea măsurilor pentru toate produsele în cauză puse pe piaţa din 
România;

t) nerespectarea de către persoana respon sabilă a prevederilor art. 27 din Regulament, 
referitoare la măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii cu privire la aplicarea clauzei de salvgardare;

ţ) nerespectarea de către persoana responsabilă a prevederilor ultimului paragraf al art. 38 
din Regulament, referitoare la păstrarea informaţiilor până la 11 iulie 2020;

u) nerespectarea de către persoana responsabilă a prevederilor art. 20 din Regulament şi 
ale art. 2 din Regulamentul nr. 655/2013, referitoare la declaraţiile despre produs, după cum 
urmează:

(i) conformitatea juridică, conform pct. 1 din anexa la Regulamentu l nr. 655/2013;
(ii) veridicitatea, conform pct. 2 din anexa la Regulamentul nr. 655 /2013;
(iii) elementele probatorii, conform pct. 3 din anexa la Regulamentu l nr. 655/2013;
(iv) onestitatea, conform pct. 4 din anexa la Regulamentul nr. 655/2 013;
(v) echitatea, conform pct. 5 din anexa la Regulamentul nr. 655/2013 ;
v) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulament, refer itoare la respectarea 

datei de minimă durabilitate.

Art. 11. (1) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. a), f), i), l), m), r), ş ) şi t) se sancţionează 
cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice şi cu amendă de la 2.500 lei 
la 5.000 lei pentru persoane fi zice.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. b), e), h), j), k), n), o), p), s), l it. u) pct. (iii) şi lit. v) 
se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice şi cu amendă 
de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice.

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), q) şi lit. u) pct. (ii), (iv) şi (v) se sanc ţionează 
cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice şi cu amendă de la 500 lei la 
1.000 lei pentru persoane fizice.

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. c), g), ţ) şi lit. u) pct. (i) se sancţionează cu amendă 
de  la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice şi cu amendă de la 100 lei la 500 lei pentru 
persoane fizice.

Art. 12. (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 10 lit. o), p), q), lit. u) pct. (i), (ii), 
(iv) şi (v) şi aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 11 se realizează de către persoanele 
împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 10 lit. a)-n), r)-ţ), lit. u) pct. (iii) şi lit. v) şi 
aplicarea sancţiunilor pre văzute la art. 11 se realizează de către inspectorii sanitari de stat ai 
Ministerului Sănătăţii.

(3) Inspectorii sanitari de stat ai Ministerului Sănătăţii şi persoanele împuternicite ale 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor  pot dispune acţiuni corective pentru 
asigurarea conformităţii produsului, retragerea produsului de pe piaţă sau rechemarea acestuia, 
conform atribuţiilor specificaşi prevederilor art. 25 din Regulament.

(4) Inspectorii sanitari de stat ai Ministerului Sănătăţii şi persoanele împuternicite ale 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pot preleva probe  de produs cosmetic pe 
care Ie consideră necesare, în vederea efectuării de verificări fizice şi de laborator, conform 
atribuţiilor specifice şi prevederilor art. 22 din Regulament.

(5) Inspectorii sanitari de stat ai Ministerului Sănătăţii şi persoanele împuternicite ale 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor asigură păstrarea confidenţialităţii  datelor 
conţinute în documente şi despre care au luat cunoştinţă în timpul acţiunilor de control, cu 
excepţia situaţiilor care constituie un risc pentru sănătatea publică.

Art. 11-12
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Art. 13. Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. Normele privind organizarea sistemului de cosmetovigilenţă se aprobă prin ordin 
al ministrului sănătăţii în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 15. (1) La data intrării în vigoare  a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 309/729/2001 

privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 756 din  28 noiembrie 2001;

b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi 
listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 şi 71 bis din  26 ianuarie 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 1.223/512/2005 privind aprobarea limitelor de competenţă în efectuarea 
controlului pe piaţă al produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al Românie i, Partea 
I, nr. 1.052 din 25 noiembrie 2005;

d) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 291/2007 privind aprobarea Procedurii de notificare 
a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piaţă pe teritoriul României, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007.

(2) Ori de câte ori într -o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la 
actele normative abrogate potrivit alin. (1), trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile 
corespunzătoare din Regulament, din Regulamentul nr. 655/2013, precum şi la prezenta 
hotărâre.

Art. 16. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Art. 13-16



15. H.G. nr. 1132/2008 
privind regimul bateriilor şi acumulatorilor 
şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

publicată în
M. Of. nr. 667 din 25 septembrie 2008

cu modificările şi completările aduse prin:
H.G. nr. 1079/2011 pentru modifi carea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind 

regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori (M. Of. nr. 780 din 3 
noiembrie 2011).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Obiective. (1) Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea cerinţelor privind introducerea 
pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor şi a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, 
reciclar ea şi eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, destinate să completeze legislaţia 
naţională armonizată privind deşeurile şi să promoveze un nivel înalt de colectare şi reciclare 
a deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi reglementarea interzicerii introducerii pe piaţă 
a bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.

(2) Prezenta hotărâre urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale bateriilor şi 
acumulatorilor şi ale activităţilor aferente tuturor operatorilor economici implicaţi în ciclul de 
viaţă al bateriilor şi acumulatorilor, respectiv ale producătorilor, distribuitorilor şi utilizatorilor 
finali şi în special ale operatorilor direct implicaţi în operaţiunile de tratare si reciclare a deşeurilor 
de baterii si acumulatori.

Art. 2. Domeniul de aplicare. (1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor tipurilor de baterii şi 
acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea 
acestora, fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale armonizate care transpune Directiva 
2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele 
scoase din uz şi Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile provenite de la echipamente electrice şi electronice (DEEE).

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică bateriilor şi acumulatorilor utilizaţi în:
a) echipamentele asociate protecţiei intereselor esenţiale ale României, armele, muniţiile 

şi materialul de război, cu excepţia produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific 
militare;

b) echipamentele destinate să fie lansate în spaţiu.

Art. 3. Defi niţii. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnifi caţii:

a) baterie sau acumulator – orice sursă de energie electrică generată prin transformarea 
directă a energiei chimice şi constituită din una sau mai multe celule primare (nereîncărcabile) 
ori din una sau mai multe celule secundare (reîncărcabile);

b) ansamblu de baterii – orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectaţi împreună 
şi/ori sunt încapsulaţi într-un înveliş exterior pentru a forma o unitate completă pe care utilizatorul 
fina l nu intenţionează să o separe sau să o deschidă;

c) baterie sau acumulator portabil – orice baterie sau acumulator, baterie tip pastilă, ansamblu 
de baterii care este sigilat, poate fi transportat manual şi nu este nici baterie industrială sau 
acumulator industri al, nici baterie ori acumulator auto;



III. Produse nealimentare • 730

d) baterie tip pastilă – orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică şi cu formă 
rotundă, al cărui diametru este mai mare decât înălţimea şi care este utilizat în scopuri specifice, 
cum ar fi: proteze auditive, ceasuri, e chipamente portabile mici şi ca rezervă de energie;

e) baterie sau acumulator auto – orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze 
sistemele auto de pornire, iluminat ori de aprindere;

f) baterie sau acumulator industrial – orice baterie sau acumulator  proiectat exclusiv pentru 
utilizare industrială ori profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric;

g) deşeu de baterie sau acumulator – orice baterie sau acumulator care constituie deşeu 
conform prevederilor lit. b) din anexa nr. IA la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 
privind regim ul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare;

h) reciclare – repreluc rarea într-un proces de producţie a materialelor conţinute în deşeuri 
în scopul lor iniţial sau în alte scopuri, cu excepţia recuperării energiei;

i) eliminare – oricare dintre operaţiuni le aplicabile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare;

j) tratare – orice activitate desfăşurată asupra deşeurilor de baterii şi acumulatori după ce 
acestea au fost predate pentru procesare în  instalaţii de sortare, de pregătire pentru reciclare 
sau de pregătire pentru eliminare;

k) aparat – orice echipament electric sau electronic, definit conform Hotărârii Guvernului 
nr.  448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care este alimentat 
integral sau parţial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat în acest mod;

l) producător – orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional şi  indiferent 
de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţă, definite conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor la distanţă, republicată,  introduce pentru prima dată pe piaţă în România baterii 
sau acumulatori, inclusiv cei încorporaţi în aparate ori vehicule;

m) distribuitor – orice persoană care furnizează baterii şi acumulatori, cu titlu profesional, 
unui utilizator final;

n) introducere pe piaţă – furnizare a sau punerea la dispoziţia unui terţ, contra cost sau 
gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al României;

o) operator economic – orice producător, distribuitor, persoană care desfăşoară activităţi 
de colectare, de reciclare sau altă persoană care efectuează operaţiuni de tratare;

p) unealtă electrică fără fir – aparat portabil alimentat cu baterii sau acumulatori, destinat 
pentru activităţi din domeniile grădinăritului, construcţiilor şi  întreţinerii;

r) rata de colectare pentru un an calendaristic – procentajul obţinut prin împărţirea greutăţii 
deşeurilor de ba terii portabile şi de acumulatori portabili colectaţi, conform art. 7 alin. (9) sau 
conform Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, pe parcursul anului calendaristic respectiv, la 
greutate a medie a bateriilor portabile şi acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând 
direct utilizatorilor finali, fie îi livrează unor terţi pentru a fi vânduţi utilizatorilor finali din  România 
pe parcursul anului respectiv şi al celor 2 ani calendaristici precedenţi;

s) utilizator final – orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică 
care cumpără or i dobândeşte baterii sau acumulatori portabili, baterii ori acumulatori auto, 
baterii sau acumulatori industriali în scopul utilizării lor, şi nu al comercializării;

ş) sistem „depozit” – sistemul prin care cumpărătorul, la cumpărarea unei baterii şi/sau a 
unui acumulator pentru autovehicul, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată 
atunci când bateria şi/sau acumulatorul uzat cu electrolitul în el este returnat persoanelor 
juridice care comercializează baterii şi/sau acumulatori pentru autovehicule;

t)[1] planul de operare – documentaţia elaborată de către producătorii de bat erii şi acumulatori, 
prevăzuţi la lit. l), prin care prezintă ansamblul activităţilor pe care le vor desfăşura pe perioada 

[1] Lit. t) de la art. 3 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1079/2011.

Art. 3
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de valabilitate a planului şi modalitatea prin care vor îndeplini obligaţiile care le revin, în ceea 
ce priveşte gestionarea bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori şi 
care se prezintă autorităţii centrale pentru protecţia mediului în scopul evaluării şi aprobării 
acestuia, potrivit prevederilor art. 71.

Art. 4. Interdicţii. (1) Fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale armonizate care transpune 
Directiva 2000/53/CE, este interzisă introducerea pe piaţă a:

a) tuturor bateriilor sau acumulatorilor care conţin mercur într -o proporţie mai mare de 
0,0005% din greutate, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate;

b) bateriilor şi acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integraţi în aparate, care conţin cadmiu 
într-o proporţie mai mare de 0,002% din greutate.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică bateriilor tip pastilă cu un conţinut de mercur de 
cel mult 2% din greutate.

(3) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică bateriilor şi acumulatorilor portabili destinaţi să 
fie utilizaţi în:

a) sisteme de urgenţă şi de alarmă, inclusiv iluminatul de urgenţă;
b) echipamente medicale; sau
c) unelte electrice fără fir.

Art. 5. Îmbunătăţirea performanţei de mediu. (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor 
propune programe de cercetare care încurajează îmbunătăţirea performanţei de mediu globale 
a bateriilor şi acumulatorilor, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al acestora, precum şi 
dezvoltarea şi comercializarea bateriilor şi a acumulatorilor care conţin cantităţi mai mici de 
substanţe periculoase sau care conţin substanţe mai puţin poluante, în special ca înlocuitori 
pentru mercur, cadmiu şi plumb.

(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile pot folosi 
instrumente economice pentru a promova utilizarea bateriilor şi a acumulatorilor care conţin 
substanţe mai puţin pol uante.

(3) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile notifică Comisiei Eu ropene măsurile cu privire 
la  punerea în aplicare a instrumentelor prevăzute la alin. (2).

Art. 6. Introducerea pe piaţă. (1) Este interzisă împiedicarea, limitarea sau restricţionarea 
introducerii pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.

(2) Persoanele fizice şi juridice nu pot introduce pe piaţă, după data de 26 septembrie 2008, 
decât baterii sau acumulatori care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.

(3) Introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor se realizează numai de către producătorii 
înregistraţi.

(4) Până la data de 31 decembrie 2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, întocmeşte un registru al producătorilor de baterii 
şi acumulatori în care sunt centralizate anual informaţii, inclusiv estimări cu privire la:

a) tipul, numărul şi greutatea bateri ilor şi acumulatorilor introduşi pe piaţă;
b) tipul, numărul şi greutatea deşeurilor d e baterii şi acumulatori care au fost colectate prin 

toate mijloacele şi tratate, reciclate şi eliminate;
c) tipul, numărul şi greutatea deşeurilor de bate rii şi acumulatori colectate exportate.
(5) Procedura de înregistrare se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Producătorii existenţi pe piaţă au obligaţia de a se înscrie  până la data de 30 aprilie 
2009 în registrul prevăzut la alin. (4), primind un număr de înregistrare ce va fi comunicat de 
aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute bateriile şi acumulatorii.

(7) Se interzice distribuitorilor să comercializeze baterii şi acumulatori proveniţ i de la 
producători care nu sunt înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (4).

Art. 4-6
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(8) Se interzice distribuitorilor să primească în scopul comercializării, după data de 26 
se ptembrie 2008, baterii si acumulatori care nu îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.

Art. 7. Colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori. (1) Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile calculează pentru prima dată rata de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori 
portabili, pentru cel de-al treilea an calendaristic complet după intrarea în vigoare a prezentei 
hotărâri.

(2) Fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, cifrele anuale privind colectarea 
şi vânzările includ bateriile şi acumulatorii încorporaţi în aparate.

(3) Producătorii de baterii şi acumulatori portabili trebuie să realizeze următoarele rate 
minime de colectare:

a) 25% până la data de 26 septembrie 2012;
b) 45% până la data de 26 septembrie 2016.
(4) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi  Ministerul Economiei şi Finanţelor monitorize ază 

anual ratele de colectare, în conformitate cu schema prevăzută în anexa nr. 1.
(5) Metodologia pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii şi acumulatori portabili se 

stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltă rii durabile şi al ministrului economiei 
şi finanţelor.

(6) Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2.150/2002 al Parlamentului European 
şi al Consiliului referitor la statisticile privind deşeurile, Ministerul Me diului şi Dezvoltării Durabile 
transmite Comisiei Europene rapoarte, în termen de 6 luni de la sfârşitul anului calendaristic 
anterior. Rapoartele indică modul în care au fost obţinute datele necesare pentru a calcula 
ratele de colectare.

(7) Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să organizeze colectarea de deşeuri 
de baterii şi acumulatori în una dintre următoarele modalităţi:

a) individual; sau
b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic 

legal constituit, denumit în continuare organizaţie colectivă.
(8)[1] Producători i de baterii şi acu mulatori sunt obligaţi să informeze Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului cu privire la modalitatea de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la 
alin. (7),   până la data de 28 februarie a fiecărui an.

(9) Producătorii de baterii şi acumulatori portabili sau organizaţiile colective care acţionează 
în numele lor sunt obligaţi:

a) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea 
bateriilor şi acumulatorilor portabili introduşi pe piaţă, ale deşeurilor de baterii şi acumulatori 
portabili colectate, precum şi  a punctelor de colectare organizate;

b) să stabilească sisteme de colectare adecvate pentru deşeurile de baterii şi acumulatori 
portabili, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare prevăzute la alin. (3).

(10) Sistemele de colectare prevăzute la alin. (9) lit. b) trebuie:
a ) să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de deşeurile de baterii sau acumulatori 

portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, ţinând seama de densitatea 
populaţiei;

b) să impună distribuitorilor să primească gratu it înapoi deşeurile de baterii sau acumulatori 
portabili, atunci când aceştia furnizează baterii sau acumulatori portabili noi;

c) să nu implice niciun cost pentru utilizatorii finali care se debarasează de deşeuri le de 
baterii sau acumulatori portabili şi nicio obligaţie de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator 
nou;

d) să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare prevăzute la ar t. 5 alin. (3) 
din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005.

[1] Alin. (8) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 1079/2011.

Art. 7
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(11) Punctele de colectare stabilite în conformitate cu alin. (10) lit. a) nu se supun cerinţelor 
de înregistrare sau de autorizare prevăzute în legisla ţia naţională armonizată care transpune 
Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
deşeurile s au Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deşeurile 
periculoase.

(12) Producătorii de baterii şi acumulatori industriali sau terţii care acţionează în numele 
lor sunt obligaţi:

a) să stabilească sisteme de colectare a deşeurilor de baterii sau acumulatori industriali, 
indiferent de compoziţia chimică şi de origine, prin care să fie asigurată returnarea acestora 
de către utilizatorii finali. Terţii independenţi pot, de asemenea, să colecteze bateriile şi 
acumulatorii industriali;

b) să as igure predarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali colectaţi unui operator 
economic care desfăşoară activităţi de tratare şi/sau reciclare pe bază de contract;

c) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea 
bateriilor şi acumulatorilor industriali colectaţi şi predaţi  pentru tratare şi/sau reciclare.

(13) Producătorii de baterii şi acumulatori auto sau terţii care acţionează în numele lor sunt 
obligaţi:

a) să predea deşeurile de baterii şi acumulatori auto unu i operator economic care desfăşoară, 
pe bază de contract, activităţi de tratare şi/sau reciclare;

b) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea 
bateriilor şi acumulatorilor auto introduşi pe piaţă, precum şi tipul, numărul şi greutatea bateriilor 
şi acumulatorilor auto c olectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare;

c) să stabilească sisteme de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori auto de la 
utilizatorii finali sau d e la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, atunci când 
colectarea nu se desfăşoară în cadrul sistemelor la care se face referire în art. 9 din Hotărârea 
Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(14) Î n cazul bateriilor şi acumulatorilor auto provenind de la vehicule particulare care nu 
sunt utilitare/comerciale, sistemele prevăzute la alin. (13) lit. c) nu implică niciun cost pentru 
utilizatorii finali la debarasarea de acestea şi nicio obligaţie din partea lor de a cumpăra o 
baterie nouă sau un acumulator nou.

(15) Deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriali care prezintă deteriorări ale 
carcaselor sau  pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă 
deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor 
economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate de tratare şi/sau reciclare.

(16) Distribuitorii de baterii şi acumulatori auto au următoarele  obligaţii:
a) să colecteze bateriile şi acumulatorii auto de la utilizatorii finali;
b) să aplice sistemul „depozit” asupra preţului de vânzare al bateriilor şi acumulatorilor auto;
c) să depoziteze în spaţii special amenajate, împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea 

scurgerilor necontrolate, bateriile şi acumulatorii auto primiţi în schimbul celor vânduţi;
d) să predea bateriile şi acumulatorii auto producătorilor sau unui operator economic care 

este autorizat să  execute colectarea în numele producătorului;
e) să afişeze la ioc vizibil an unţul cu următorul conţinut: „Predaţi bateriile şi acumulatorii 

auto în vederea valorificării”;
f) să af işeze în mod vizibil preţul pentru o baterie sau un acumulator auto şi valoarea 

depozitului corespunzător;
g) să emită cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanţă  pe 

care să se specifice valoarea depozitului;
h) să ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitanţei emise, în cazul 

în care în termen de maximum  30 de zile de la data achiziţionării cumpărătorul îi predă o baterie 
sau un acumulator auto.

Art. 7
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(17) Sistemul „depozit” se aplică asupra preţ ului de vânzare de către distribuitorii de baterii 
şi acumulatori auto, la comercializarea către consumatorul final, repre zintă 10% din preţul de 
vânzare al unei baterii sau al unui acumulator auto şi este plătit odată cu achiziţionarea unei 
baterii sau unui acumul ator auto, în cazul în care nu se predă o baterie sau un acumulator auto 
uzat. Sumele încasate din aplicarea sistemului „depozit”, nerambursate conform alin. (16) lit. h), 
sunt evidenţiate separat în contabilitatea persoanei  care desfăşoară activitate de comerţ cu 
baterii şi acumulatori auto şi sunt utilizate numai pentru organizarea activităţii de colectare a 
bateriilor şi acumulatorilor auto uzaţi.

(18) Utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto şi industriali este obligat să predea 
deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri către:

a) distribuitorii de baterii şi acumulatori angro şi en detail;
b) unităţile care prestează servicii de înlocuire a bateriilor şi acumulatorilor;
c) punctele de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori;
d) producător, după caz.
(19) Producătorii de baterii şi acumulatori, terţii sau organizaţiile colective care acţionează 

în numele lor au următoarele obligaţii generale:
a) să elaboreze şi să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până la data 

de 28 februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piaţă a bateriilor şi 
acumulatorilor , un raport care să cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi g reutatea bateriilor 
şi acumulatorilor introduşi pe piaţă;

b) să elaboreze şi să depună l a Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până la data 
de 28 feb ruarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piaţă a bateriilor şi 
acumulatorilor, un raport care să cuprindă informaţii despre tipul, numărul şi greutatea baterii lor 
şi acumulatorilor colectaţi;

c) să păstreze evidenţa datelor menţionate în alin. (9) lit. a), alin. (12) lit. c) şi alin. (13) lit. b) 
timp de 5 ani de la sfârşitul anului calendaristic în care a fost elaborată.

Art. 71.[1] Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de 
evaluare şi aprobare a planului de operare pent ru producătorii care îşi îndeplinesc în mod 
individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa 
şi atribuţiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi 
pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

Art. 8. Îndepărtarea deşeurilo r de baterii şi acumulatori. (1) Producătorii de aparate sunt 
obligaţi:

a) să asigure proiectarea şi să realizeze aparatele astfel încât deşeurile de baterii şi 
acumulatori să poată fi îndepărtate cu uşur inţă;

b) să se asigure că aparatele în care sunt încorporate baterii şi acumulatori sunt însoţite 
de instrucţiuni în care se arată cum pot fi acestea îndepărtate în siguranţă;

c) după caz, să informeze utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor şi al acumulatorilor 
încorporaţi.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când, din motive de siguranţă, de funcţionare, 
medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este necesară şi 
impune o conectare permanentă între aparat si baterie sau acumulator.

Art. 9. Tratarea şi reciclarea. (1) Având în vedere potenţialul efect al transportului bateriilor 
şi acumulatorilor nesortaţi asupra mediului, producătorii împreună cu autorităţile administraţiei 
publice locale iau măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a deşeurilor de 
baterii şi acumulatori în vederea minimizării eliminării bateriilor şi acumulatorilor ca deşeuri 
municipale nesortate, pentru a atinge un înalt nivel de reciclare.

[1] Art. 71 a fost introdus prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 1079/2011.
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(2) Până la 26 septembrie 2009:
a) producătorii sau terţii, folosind cele mai bune tehnici disponibile pentru protecţia sănătăţii 

populaţiei şi a mediului, stabilesc sisteme pentru a asigura tratarea şi reciclarea deşeurilor de 
baterii şi acumulatori;

b) toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în conformitate cu prevederile art. 7 
sau ale Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 sunt trataţi şi reciclaţi prin sistemele care respectă, 
cel puţin, legislaţia naţională armonizată, în special în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, 
siguranţa şi gestionarea deşeurilor.

(3) Operatorii economici care execută activităţi de tratare a bateriilor şi acumulatorilor de 
orice tip trebuie să se asigure că procesele de tratare îndeplinesc cerinţele minime prevăzute 
în partea A din anexa nr. 3.

(4) Bateriile sau acum ulatorii încorporaţi în echipamentele electrice şi electronice colectaţi 
împreună cu deşeurile de echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 448/2005 sunt îndepărtaţi din respectivele deşeuri şi  colectaţi separat pentru a 
fi predaţi operatorilor economici care execută activităţi de tratare şi/sau reciclare a acestora.

(5) Până la data de 26 septembrie 2011, operatorii economici care execută activităţi de 
reciclare a bateriilor şi acumulatorilor de orice tip trebuie să se asigure că procesele de reciclare 
respectă nivelurile de eficienţă a reciclării şi cerinţele conexe prevăzute în partea B din anexa 
nr. 3.

(6) Producătorii de baterii sau acumulatori ori terţii predau deşeurile de baterii şi acumulatori 
colectate operatorilor economici prevăzuţi la alin. (5) şi au obli gaţia să realizeze şi să transmită 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, 
numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor reciclaţi în ţară sau transferaţi pentru tratare 
şi/sau reciclare în ţări ale Uniunii Europene sau în ţări terţe.

(7) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare şi/sau reciclare sunt obligaţi 
să realizeze  şi să transmită Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului o evidenţă care să 
cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor primiţi pentru 
tratare şi/sau reciclare.

(8) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile elaborează raportul privind nivelurile de 
reciclare realizate î n fiecare an calendaristic şi îndeplinirea nivelurilor de eficienţă prevăzute 
în partea B din anexa nr. 3. Raportul este transmis Comisiei Europene de către Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile în termen de 6 luni de la sfârşitul anului calendaristic anterior.

(9) Modul de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin 
ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor 
în termen de 60 de zile de la data intr ării în vigoare a prezentei hotărâri.

(10) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care efectuează activităţi de 
tratare şi reciclare încurajează, pentru toate tipurile de baterii şi acumulatori, dezvoltarea de 
noi tehnologii de reciclare şi de tratare şi promovează cercetarea în domeniul metodelor de 
reciclare eficiente d in punctul de vedere al costurilor şi al protecţiei mediului.

(11) Se recomandă ca instalaţiile de tratare să introducă sisteme de management de mediu 
certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem 
comunitar de management de mediu şi audit (EMAS).

Art. 10. E liminarea. (1) Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali 
şi auto prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare.

(2) Pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor şi acumulatorilor care 
au fost supuşi atât tratării, cât şi re ciclării în conformitate cu art. 9 alin (2).

Art. 11. Exporturi. (1) Tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori pot fi  
efectuate în afara teritoriului României sau al Comunităţii Europene, cu condiţia ca transportul 
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de deşeuri să îndeplinească cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferuri le de deşeuri.

(2) Deşeurile de baterii şi acumulatori exportate în afara Comunităţii Europene în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 sunt luate în considerare la îndeplinirea 
obligaţiilor şi nivelurilor de eficienţă prevăzute în anexa nr. 3 numai în cazul în care există 
dovezi clare că operaţiunea de reciclare a avut loc în condiţii echivalente cu cerinţele prezentei 
hotărâri.

(3) Sunt acceptate la transfer sau export în scopul tratării şi/sau reciclării ori eliminării, în 
afara României, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, numai acele deşeuri 
de baterii şi acumulatori auto şi industriale din care nu s-a extras electrolitul, care nu prezintă 
deteriorări, scurgeri de electrolit sau de alte substanţe periculoase.

Art. 12. Finanţarea. (1) Producătorii sau terţii care acţionează in numele acestora fi nanţează 
toate costurile nete care decurg din:

a) colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili 
colectate în conformitate cu art. 7 alin. (7)-(11); şi

b) colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi 
auto colectate în conformitate cu art. 7 alin. (12) lit. a) şi alin. (13) lit. c).

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează evitându-se orice dublă taxare a producătorilor 
în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectaţi conform legislaţiei naţionale armonizate care 
transpune Directiva 2000/53/CE sau Directiva 2002/96/CE.

(3) Producătorii sau terţii care acţionează în numele acestora asigură finanţarea costurilor 
nete necesare campaniilor de informare publică privind colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor 
deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili.

(4) Costurile colectării, tratării şi reciclării nu sunt prezentate separat utilizatorilor finali în 
momentul vânzării noilor baterii şi acumulatori portabili.

(5) Producătorii şi utilizatorii de baterii şi acumulatori industriali şi auto pot încheia acorduri 
care să prevadă alte metode  de finanţare decât cele prevăzute la alin. (1).

(6) Prevederile acestui articol se aplică tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori, indiferent 
de dat a introducerii lor pe piaţă.

Art. 13. Participarea la sistemele de colectare, tratare şi reciclare. (1) Operatorii 
economici al căror obiect de activitate intră sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri şi 
autorităţile publice competente pot participa la sistemele de colectare, de tratare şi de reciclare 
prevăzute la art. 7 şi 9.

(2) Aceste sisteme se aplică, de asemenea, bateriilor şi acumulatorilor importaţi din ţări 
terţe în condiţii nediscriminatorii şi sunt concepute astfel încât să evite barierele în calea 
comerţului sau denaturarea concurentei.

Art. 14. Informaţii pentru utilizatorii fi nali. (1) Producătorii furnizează utilizatorilor fi nali, 
în special prin campanii de informare, informaţii complete privind:

a) efe ctele potenţiale ale substanţelor utilizate în baterii şi acumulatori asupra mediului şi 
sănătăţii umane;

b) interesul de  a nu se elimina deşeurile de baterii şi acumulatori ca deşeuri municipale 
nesortate şi posibilitatea de participare la colectarea lor separată, astfel încât să se faciliteze 
tratarea şi reciclarea;

c) sistemele de colectare  şi de reciclare disponibile pentru aceştia;
d) rolul pe care trebuie să  îl aibă în reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori;
e) semnificaţia simbolului pubelei  cu roţi, barată cu două linii în formă de X, prevăzut în 

anexa nr. 2, şi a simbolurilor chimice Hg, Cd şi Pb.
(2) Distribuitorii informează utilizatorii finali cu privire la posibilitatea de a se debarasa de 

deşeurile de baterii sau acumulatori portabili la punctele de vânzare a acestora.
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Art. 15. Etichetarea. (1) Producătorii sunt obligaţi să marcheze cu simbolul prezentat în 
anexa nr. 2 toate bateriile acumulatorii şi ansamblurile de baterii.

(2) Până la data de 26 septembrie 2009, producătorii sunt obligaţi să indice pe suprafaţa 
bateriilor şi acumulatorilor portabili şi auto, în mod vizibil, lizibil şi de neşters, capacitatea 
acestora.

(3) Bateriile, acumulatorii şi bateriile de tip pastilă care conţin mai  mult de 0,0005% mercur, 
mai mult de 0,002% cadmiu sau mai mult de 0,004% plumb sunt marcate cu simbolul chimic 
pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicând conţinutul de metal greu se tipăreşte 
sub simbolul prevăzut în anexa nr. 2 şi acoperă o suprafaţă de cel puţin un sfert din mărimea 
simbolului respectiv.

(4) Simbolul prevăzut în anexa nr. 2 acoperă cel puţin 3% din suprafaţa părţii celei mai  mari 
a bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, până la o dimensiune maximă de 5 
x 5 cm. În cazul celulelor cilindrice, simbolul acoperă cel puţin 1,5% din suprafaţa bateriei sau 
a acumulatorului şi are o dimensiune maximă de 5 x 5 cm.

(5) Atunci când, dată fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de 
baterii, simbolul ar f i mai mic de 0,5 x 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau 
ansamblul de baterii să fie marcat, însă pe ambalaj se tipăreşte un simbol de cel puţin 1x1 cm.

(6) Simbolurile se tipăresc în mod vizibil, lizibil şi de neşters.
(7) În funcţie de evoluţia acquis-ului comunitar, prin  ordin comun al ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile şi al mini strului economiei şi finanţelor, se pot stabili exceptări de la aplicarea 
prevederilor alin. (1)-(6).

Art. 16. Rapoarte naţionale de implementare. (1) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
transmite Comisiei Europene, la fi ecare 3 ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri. Primul raport acoperă perioada până la data de 26 septembrie 2012.

(2) Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unui sistem stabilit conform 
procedurii reglementate la art. 24.2 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 
acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE.

(3) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor 
elaborează, de asemenea, un raport cu privire la măsurile luate pentru a încuraja procedurile 
inovatoare care permit diminuarea impactului bateriilor şi al acumulatorilor asupra mediului, în 
special cu privire la:

a) realizările, inclusiv măsurile voluntare luate de către producători, care permit reducerea 
cantităţilor de metale grele şi de alte substanţe periculoase conţi nute în baterii şi acumulatori;

b) noi tehnici de reciclare şi tratare;
c) participarea operatorilor economici la programele de management de mediu;
d) cercetarea în domeniile respective; şi
e) măsurile a doptate pentru încurajarea limitării gene rării de deşeuri.
(4) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite Comisiei Eu ropene în termen de 9 luni de la 

sfârşitul p erioadei de 3 ani prevăzute la alin. (1) sau, în cazul primului raport, până  la data de 
26 iunie 2013.

Art. 17. Control şi sancţiuni. (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează 
după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 6 alin. (6), cu amendă de la 25.000 
la 30.000 lei pentru persoane juridice şi de la 2.500 la 3.000 lei pentru persoane fizice;

b) nerespectar ea prevederilor art. 7 alin. (7) şi alin. (9) lit. b), cu amendă de la 15.000 la 
20.000 lei pentru persoane juridice şi de la 1.500 la 2.000 lei pentru persoane fizice;

c) nerespectarea prev ederilor art. 6 alin. (3), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (16) lit. e), f), g), h), şi ale art. 15 alin. (1), (2), (3), 

(4), (5), (6), cu  amendă de la 2.000 la 6.000 lei;
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e) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (12), (13),  (15), alin. (16) lit. a), b), c), d), alin. (17), 
(18), (19), ale art. 8 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (6) şi (7), cu amendă de la 5.000 la 7.500 lei pentru 
p ersoane juridice şi de la 1.000 la 1.200 lei pentru persoane fizice;

f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) şi ale art. 9 alin. (2), (3) şi (5), cu amendă de 
la 15.000 la 20.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (3), cu amendă de la 25.000  
la 30.000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei pentru 
persoane juridice  şi de la 2.500 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice şi cu retragerea de pe 
piaţă a bateriilor şi acumulatorilor; 

i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (8), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei şi cu 
retragerea de pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor comercializaţi.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la a lin. (1) lit. d) se fac 
de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), 
e), f), g), h) şi i) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu şi al 
Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul 
amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre acea stă posibilitate 
în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se transmit de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
Comisiei Europene până la data de 26 septembrie 2008.

(6) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4), se completează 
cu prevederile Ordonanţei Gu vernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completări le 
ulterioare.

Art. 18. Anexe. (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexa nr. 3 se actualizează prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile 

şi al ministrului economiei si finanţelor în funcţie de evoluţia acquis-ului comunitar.

Art. 19. Dispoziţii fi nale. (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Guvernului nr. 1.057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe 
periculoase, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001.

(2) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile comunică Comisiei Europene textele principalelor 
dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta hotărâre.

*
Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de 
baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE) nr. L266 din 26 septembrie 200 6. 

Anexa nr. 1

Monitorizarea respectării ratelor de colectare stabilite la art. 7 alin. (3)

Anul Data colectării Calcul Cerinţă de 
raportare

x [*]+1 Vânzări în anul 1 (S1)    
X + 2 Vânzări în anul 2 (S2)  – –
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X + 3 Vânzări în anul 3 (S3) Colectare în 
anul 3 (C3)

Rata de colectare (RC3) = 
3*C3/(S1 + S2 + S3)  

X + 4 Vânzări în anul 4 (S4) Colectare în 
anul 4 (C4)

Rata de colectare (RC4) = 
3*C4/(S2 + S3 + S4) (Obiectiv 

stabilit la 25 %)
 

X + 5 Vânzări în anul 5 (S5) Colectare în 
anul 5 (C5)

Rata de colectare (RC5) = 
3*C5/(S3 + S4 + S5) RC4

X + 6 Vânzări în anul 6 (S6) Colectare în 
anul 6 (C6)

Rata de colectare (RC6) = 
3*C6/(S4 + S5 + S6) RC5

X + 7 Vânzări în anul 7 (S7) Colectare în 
anul 7 (C7)

Rata de colectare (RC7) = 
3*C7/(S5 + S6 + S7) RC6

X + 8 Vânzări în anul 8 (S8) Colectare în 
anul 8 (C8)

Rata de colectare (RC8) = 
3*C8/(S6 + S7 + S8) (Obiectiv 

stabilit la 45%)
RC7

X + 9 Vânzări în anul 9 (S9) Colectare în 
anul 9 (C9)

Rata de colectare (RC9) = 
3*C9/(S7 + S8 + S9) RC8

X+ 10 Vânzări în anul 10 (S10) Colectare în 
anul 10 (C10)

Rata de colectare (RC10) = 
3*C10/(S8 + S9 + S10) RC9

X+ 11 Etc. Etc. Etc. RC10
Etc.     

[*] Anul X este anul 2008.

Anexa nr. 2

Simboluri pentru baterii, acumulatori şi ansambluri de baterii 
în vederea colectării separate

Simbolul care indică faptul că toate bateriile şi acumulatorii fac obiectul unei „colectări 
separate” reprezintă o pubelă cu roţi, barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea de mai 
jos:

Anexa nr. 3

Cerinţe detaliate privind tratarea şi reciclarea

Partea A: Tratarea

1. Tratarea include, cel pu ţin, îndepărtarea tuturor fluidelor şi acizilor.
2. Tratarea şi orice depozitare , inclusiv depozitarea temporară, în instalaţiile de tratare se 

desfăşoară în amplasamente cu suprafeţe impermeabile şi acoperiş adecvat rezistent la 
intemperii sau în containere corespunzătoare.

Anexele nr. 2-3
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Partea B: Reciclarea

3. Procesele de reciclare trebuie să realizeze următoarele niveluri minime de eficienţă 
privind reciclarea:

a) reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor  şi acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv 
reciclarea conţinutului de plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în 
acelaşi timp costurile excesive;

b) reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor şi ac umulatorilor cu nichel-cadmiu, 
inclusiv reciclarea conţinutului de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se 
în acelaşi timp costurile excesive; şi

c) reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deşeuri de b aterii şi acumulatori.

Anexa nr. 3



16. H.G. nr. 1219/2000 
privind unele măsuri de protecţie 

a intereselor consumatorilor 
la achiziţionarea de piese de schimb auto, 

altele decât cele care pot afecta siguranţa circulaţiei 
şi/sau protecţia mediului

republicată în
M. Of. nr. 644 din 11 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Piesele de schimb auto, echipamentele şi subansamblurile auto, denumite în 
continuare piese de schimb auto, fabricate în România sau importate, altele decât cele care 
pot afecta siguranţa circulaţiei şi/sau protecţia mediului, se pot comercializa numai dacă sunt 
validate de constructorul de vehicul rutier căruia îi sunt destinate sau dacă sunt certificate/
omologate conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. În sensul prezentei hotărâri următorii termeni sunt defi niţi astfel:
a) piesă de schimb auto reprezintă acea componentă care se poate monta în locul piesei 

de origine;
b) piesă de schimb de origine reprezintă acea componentă auto validată de producătorul 

de vehicul căruia îi este destinată şi care este comercializată sub controlul acestuia;
c) validarea unei piese de schimb auto reprezintă o atestare scrisă, eliberată de producătorii 

vehiculelor rutiere, bazată pe examinare şi dovezi obiective, care confirmă îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute pentru o anumită utilizare;

d) interschimbabilitatea reprezintă proprietatea unor piese care îndeplinesc aceeaşi funcţie 
de a putea fi înlocuite una cu cealaltă. Această proprietate se asigură prin stabilirea corectă a 
dimensiunilor, formelor, materialelor, prin respectarea limitelor de toleranţă, a caracteristicilor 
fizico-mecanice şi chimice, permiţând înlocuirea pieselor uzate sau avariate cu altele noi.

Art. 3. (1) Pentru a putea fi  protejate împotriva fabricării neautorizate desenele şi modelele 
industriale ale pieselor de schimb auto se înregistrează, conform prevederilor legale, la Ofi ciul 
de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

(2) Producătorii de vehicule rutiere şi piese de schimb auto sau reprezentanţii legali ai 
acestora notifică obţinerea certificatelor de înregistrare prevăzute la alin. (1) la Regia Autonomă 
„Registrul Auto Român”, denumită în continuare Registrul Auto Român.

(3) Registrul Auto Român şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor nu răspund pentru lipsa 
notificării prevăzute la alin. (2).

Art. 4. (1) Se interzice fabricarea şi/sau comercializarea de piese de schimb auto în 
următoarele situaţii:

a) prin reproducerea, fără drept, a desenului sau a modelului industrial;
b) fără acordul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, 

pe perioada de valabilitate a acestuia.
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Art. 5. (1) Prin validare producătorii vehiculelor rutiere pot acorda aprobări de fabricare şi 
comercializare pentru piesele de schimb auto destinate vehiculelor pe care le fabrică sau pe 
care le-au avut în fabricaţie.

(2) Răspunderea pentru calitatea produsului comercializat conform alin. (1) revine în mod 
solidar atât producătorilor de vehicule rutiere, cât şi producătorilor de piese de schimb auto.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la retragerea validării prevăzute la alin. (1) producătorii 
de vehicule rutiere sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora comunică Registrului Auto Român 
şi Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor retragerea validării.

(4) La solicitarea scrisă a Registrului Auto Român şi a Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor 
producătorul de vehicule rutiere sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora comunică, în termen 
de 30 de zile de la data solicitării, lista cuprinzând piesele de schimb de origine şi cele validate.

Art. 6. La calculul intervalului de timp în care producătorul de vehicul rutier este obligat să 
asigure piese de schimb se va avea în vedere că durata medie de utilizare a vehiculelor rutiere 
noi, comercializate pe teritoriul României de producători, importatori sau reprezentanţii autorizaţi 
ai acestora, persoane juridice, trebuie să fi e de cel puţin 8 ani.

Art. 7. În cazurile în care desenele sau modelele industriale nu sunt protejate prin procedurile 
legale, producătorul vehiculului rutier şi-a încetat activitatea, perioada în care producătorul de 
vehicul rutier este obligat să asigure pe piaţă piese de schimb auto a expirat, în alte cazuri 
stabilite prin reglementările Ministerului Transporturilor, piesele de schimb auto se pot comercializa 
numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) funcţionează conform destinaţiei precizate în documentaţia de referinţă sau indicaţiilor 
de pe ambalaj;

b) asigură capacitatea de înlocuire cu piesa de origine sau cu cea validată de constructorul 
de vehicul rutier;

c) sunt certificate/omologate de Registrul Auto Român sau de organisme  de certificare a 
produselor acreditate de organismul naţional de acreditare şi autorizate de Registrul Auto 
Român;

d ) sunt marcate, suplimentar faţă de etichetele cerute de legislaţie şi de procedurile de 
certificare/omologare, cu un  marcaj special de secretizare pus la dispoziţie solicitanţilor prin 
grija Registrului Auto Român.

Art. 8. (1) Se acceptă comercializarea pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a 
prod ucătorului pieselor de schimb auto, în următoarele situaţii:

a) producătorul de vehicul rutier nu este înregistrat la Registrul Comerţului din România, 
conform prevederilor legale în vigoare;

b) producătorul de vehicul rutier nu are reprezentant autorizat în România;
c) producătorul de vehicul rutier sau reprezentantul său autorizat confirmă în scris că nu 

sunt disponibile documentaţii tehnice şi/sau piese de schimb de origine pe baza cărora să se 
materializeze procedurile de certificare/omologare prevăzute la art. 7 lit. c).

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) declaraţia pe propria răspundere se va păstra în mod 
obligatoriu de producător sau de importator şi va însoţi permanent certificatul de garanţie predat 
consumatorului.

(3) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se completează conform modelului 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care 
pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător. Datele 
solicitate prin formularul aprobat al declaraţiei de conformitate trebuie să fie înscrise complet, 
clar, explicit şi fără ambiguităţi.

Art. 9. (1) La cererea Registrului Auto Român sau a Ofi ciului pentru Protecţia Consumatorilor 
agentul economic care se prevalează de declaraţia de conformitate prevăzută la art. 8 este 
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obligat să pună la dispoziţie acestora, în termen de 30 de zile lucrătoare de la solicitare, 
documentul tehnic normativ care a stat la baza eliberării declaraţiei de conformitate.

(2) Certificarea prin declaraţie de conformitate încetează în următoarele cazuri:
a) agentul economic nu transmite documentaţia tehnică normativă în termenul stabilit la 

alin. (1);
b) se dovedeşte că declaraţia de conformitate nu corespunde realităţii, documentul tehnic 

normativ fiind insuficient pentru descrierea caracteristicilor tehnice esenţiale ale produsului;
c) produsele cuprinse în declaraţia de conformitate nu realizează nivelul calitativ şi de 

performanţă declarat, caz în care agentul economic este obligat să achite contravaloarea 
expertizei tehnice.

(3) În cazurile descrise mai sus, dacă fapta nu este considerată, potrivit legii penale, 
infracţiune, sunt aplicabile sancţiunile pentru comercializarea pieselor de schimb necertificate/
neomologate, stabilite prin prezenta  hotărâre.

Art. 10. Pentru respectarea condiţiilor tehnice şi de calitate certifi carea din partea unui 
organism de certifi care sau validarea din partea unui producător de vehicul rutier implică în 
mod obligatoriu supravegherea de către aceştia a producătorilor de piese de schimb auto.

Art. 11. (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 1, ale art. 7 lit. c) şi d), art. 8 şi ale art. 9 constituie 
contravenţii în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni şi se 
sancţionează conform Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Art. 12. Contravenţiile prevăzute la art. 11 se constată şi se sancţionează de personalul 
Ofi ciului pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 13. Prevederile prezentei hotărâri se aplică:
a) de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru piesele de schimb 

care dispun de protecţia desenului sau modelului industrial;
b) în termen de 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, pentru celelalte piese de schimb.

Art. 14. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispoziţiile referitoare la 
piesele de schimb auto prevăzute în art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind 
oblig aţiile ce revin agenţilor economici – persoane fi zice sau juridice – în comercializarea 
produselor de folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor, astfel cum  a fost modifi cat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 786/1996, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 122 
din 19 iunie 1995.
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1. H.G. nr. 1267/2010 
privind eliberarea certifi catelor de clasifi care, 

a licenţelor şi brevetelor de turism

publicată în 
M. Of. nr. 866 din 23 decembrie 2010

cu modificările şi completările aduse prin:
H.G. nr. 535/2011 pentru modifi carea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind 

eliberarea certifi catelor de clasifi care, a licenţelor şi brevetelor de turism[1] (M. Of. nr. 390 din 3 iunie 
2011), rectifi cată în M. Of. nr. 549 din 3 august 2011);

H.G. nr. 121/2013 pentru modifi carea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind 
eliberarea certifi catelor de clasifi care, a licenţelor şi brevetelor de turism (M. Of. nr. 175 din 29 martie 
2013).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 27 alin. (3) şi al art. 31 
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de 
turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările 
ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Secţiunea 1. Eliberarea, retragerea şi radierea certifi catelor de clasifi care pentru 
structurile de primire turistice

Art. 1. Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi administrare, se 
clasifică în funcţie de caracteristicile constructive, de dotări şi serviciile prestate.

Art. 2.[2] Instituţia publică responsabilă în domeniul turismului eliberează certifi cate de 
clasifi care pentru structurile de primire turistice, după verifi carea, la faţa locului, de către 
personalul de specialitate, a îndeplinirii criteriilor de clasifi care pentru categoria şi tipul de 
structură turistică solicitată.

Art. 3. În sensul prezentei hotărâri, prin solicitant se înţelege operatorul economic proprietar 
şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice.

Art. 4.[3] (1) Pentru obţinerea certifi catului de clasifi care a structurilor de primire turistice, 
solicitantul depune la sediul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului cererea 
standardizată însoţită de documentaţia completă prevăzută în normele metodologice care 
reglementează condiţiile şi criteriile de clasifi care a structurilor de primire turistice.

(2) Cererea solicitantului este analizată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de 
zile calendaristice de la data depunerii cererii însoţite de documentaţia completă.

(3) În cazul unei documentaţii incomplete instituţia publică responsabilă în domeniul turismului 
informează solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire 
la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele 
asupra termenului de analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (2).

[1] Potrivit art. II din H.G. nr. 535/2011, prevederile acestei hotărâri intră în vigoare în termen de 
10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

[2] Art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 121/2013.
[3]  Art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 121/2013.
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(4) Instituţia publică responsabilă în domeniul turismului verifică documentaţia depusă, în 
termenul prevăzut la alin. (2), şi eliberează solicitantului o autorizaţie provizorie de funcţionare 
prin care atestă că documentaţia depusă este completă şi prin care se acordă operatorului 
economic dreptul de a funcţiona până la data verificării la faţa locului a criteriilor de clasificare, 
dar nu mai mult de 90 de zile.

(5) În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorii, instituţia publică 
responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, are obligaţia de a verifica 
Structura de primire turistică şi de a întocmi o notă de verificare. Nota de verificare va cuprinde 
tipul şi categoria de clasificare la care se încadrează structura de primire turistică.

(6) Un exemplar al notei de verificare se comunică solicitantului.
(7) În cazul în care structura de primire turistică nu poate fi încadrată la niciun tip şi categorie 

de clasificare, nota de verificare va cuprinde motivele pentru care nu poate fi acordat certificatul 
de clasificare. Începând cu data la care solicitantul a luat cunoştinţă de comunicarea notei de 
verificare, autorizaţia provizorie de funcţionare îşi încetează valabilitatea.

(8) Certificatul de clasificare se eliberează în termen de 15 zile de la data întocmirii notei 
de verificare la faţa locului, pentru tipul şi categoria de clasificare înscrise în nota de verificare.

Art. 5.[1] (1) În situaţia în care au apărut modifi cări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care 
au stat la baza eliberării certifi catului de clasifi care, operatorul economic proprietar şi/sau 
administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite o nouă clasifi care a 
structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariţia modifi cărilor.

(11)[2] Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător în cazul în care operatorul economic 
solicită o nouă clasificare a structurii de primire turistice.

(2) În cazul încetării activităţii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar 
şi/sau administrator al structurii de primire turistice în cauză are obligaţia să solicite autorităţii 
administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea certificatului de 
clasificare şi să restituie certificatul de clasificare şi fişa/fişele anexă/anexe în original, prin 
poştă, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorităţii administraţiei 
publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Art. 6. (1)[3] Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire 
turistice este obligat să afi şeze la recepţie sau în holul structurilor de primire turistice care nu 
dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei certifi catul de 
clasifi care, în copie, numărul de telefon al autorităţii administraţiei publice centrale responsabile 
în domeniul turismului, pentru a fi  cunoscute de turişti.

(2) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice este 
obligat să furnizeze în materialele de promovare, în oferte şi pe propriile pagini de internet 
informaţii reale cu privire la denumirea şi tipul structurii de primire turistice, categoria de 
clasificare sau serviciile prestate.

(3) Certificatul de clasificare şi anexa/anexele la certificatul de clasificare se păstrează în 
permanenţă în original în structura de primire turistică în cauză.

Art. 7.[4] Este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără autorizaţie provizorie 
de funcţionare, fără certifi cate de clasifi care, cu certifi cate de clasifi care expirate sau cu o altă 
structură a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa certifi catului de clasifi care.

 [1] Art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 535/2011.
[2] Alin. (11) al art. 5 a fost introdus prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 121/2013.
[3] Alin. (1) şi (2) ale art. 6 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 3 din 

H.G. nr. 535/2011.
[4] Art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 121/2013.

Art. 5-7



IV. Prestări servicii • 748

Art. 8. (1) În scopul protecţiei turiştilor, operatorul economic proprietar şi/sau administrator 
al unei structuri de primire turistice are următoarele obligaţii:

a) să asigure funcţionarea la categoria şi/sau tipul de structură de primire turistică menţionate 
în certificatul de clasificare;

b) să respecte reglementările legale în vigoare în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii 
în structurile de primire turistice;

c) să respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementările specifice privind 
organizarea programelor artistice, a audiţiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber, în 
construcţii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile şi acoperişul izolate fonic, precum 
şi în construcţii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite şi altele asemenea.

(2)[1] Operatorii economici proprietari şi/sau administratori ai structurilor de primire turistice 
clasificate de pe litoralul românesc au obligaţia să asigure funcţionarea acestora în perioada 
sezonului turistic estival, respectiv 1 mai-30 septembrie a fiecărui an, şi să presteze servicii turistice 
conforme tipului de structură de primire turistică şi categoriei stabilite prin certificatul de clasificare.

Art. 9. (1)[2] Certifi catul de clasifi care se poate retrage de către personalul cu atribuţii de 
control din cadrul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului în cazul în care se 
constată săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 15 lit. d).

(2) În situaţia în care au fost remediate deficienţele pentru care certificatul de clasificare a 
fost retras, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire 
turistice solicită reluarea activităţii turistice printr-o cerere scrisă adresată administraţiei publice 
centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea certificatului de clasificare retras se 
va face după ce personalul cu atribuţii de control din cadrul administraţiei publice centrale 
responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficienţelor, în termen de 15 zile de 
la data înregistrării cererii scrise a solicitantului.

(3) În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-a retras certificatul de 
clasificare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul va relua procedura 
de clasificare pentru tipul şi categoria de clasificare efectiv îndeplinite. Procedura de clasificare 
se reia conform prevederilor art. 4.

(4)[3] În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-a retras certificatul 
de clasificare pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), operatorul economic nu 
are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structură 
de primire turistică şi categorie de clasificare pentru structura în cauză.

(5) Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului va publica 
periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase 
certificatele de clasificare şi, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare.

(6)[4] În perioada în care certificatul de clasificare este retras/expirat sau autorizaţia provizorie 
de funcţionare şi-a încetat valabilitatea, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al 
unei structuri de primire turistice nu are dreptul să:

a) desfăşoare activităţi turistice în cadrul structurii de primire turistice în cauză;
b) să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.

Secţiunea a 2-a. Eliberarea, retragerea şi radierea licenţelor de turism, 
respectiv eliberarea brevetelor de turism

Art. 10.[5] (1) Pe teritoriul României, operatorii economici pot desfăşura activităţi de ofertare 
şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice, inclusiv prin intermediul 

[1] Alin. (2) al art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 535/2011.
[2] Alin. (1) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 121/2013.
[3]  Alin. (4) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 535/2011.
[4] Alin. (6) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 121/2013.
[5] Art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 121/2013.
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reţelelor şi instrumentelor electronice de comunicaţie total sau parţial informatizate, site-uri sau 
altele asemenea, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind comerţul electronic, numai în 
baza licenţei de turism şi/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de instituţia publică 
responsabilă în domeniul turismului.

(2) În cazul prestării de servicii turistice în regim transfrontalier, operatorii economici stabiliţi 
în alte state membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi pot desfăşura 
activitatea specifică agenţiilor de turism în baza autorizaţiei/licenţei sau documentelor echivalente 
emise de statul membru de origine, informând instituţia publică responsabilă în domeniul 
turismului privind desfăşurarea de activităţi pe teritoriul României.

(3) În sensul prevederilor alin. (2) prestarea în regim transfrontalier este determinată de 
caracterul temporar şi ocazional al prestării, fiind stabilit în special în funcţie de: durata, frecvenţa, 
periodicitatea şi continuitatea prestării.

(4) Este interzisă desfăşurarea de activităţi specifice agenţiilor de turism de către operatorii 
economici prevăzuţi la alin. (1) fără a deţine licenţă de turism şi, după caz, anexă la licenţa de 
turism.

(5) Este interzisă desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către 
operatorii economici cu licenţa de turism expirată sau fără deţinerea poliţei valabile de asigurare 
privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti 
pentru achiziţionarea serviciilor/ pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a 
falimentului agenţiei de turism.

Art. 11.[1] (1) Licenţa şi brevetul de turism se eliberează de instituţia publică responsabilă 
în domeniul turismului, pe baza cererii şi a declaraţiei standardizate date pe propria răspundere 
a operatorului economic şi, respectiv, a persoanelor fi zice care solicită obţinerea brevetului de 
turism, însoţite de documentaţia completă prevăzută de normele metodologice de aplicare ale 
prezentei hotărâri.

(2) Cererea solicitantului este analizată de instituţia publică responsabilă în domeniul 
turismului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data 
depunerii declaraţiei standardizate însoţite de documentaţia completă. Termenul poate fi 
prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea 
documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă.

(3) Prelungirea termenului de eliberare a licenţei sau a brevetului de turism, precum şi 
durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte 
de expirarea termenului iniţial.

(4) Licenţa şi brevetul de turism se consideră eliberate în situaţia în care instituţia publică 
responsabilă în domeniul turismului nu a răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), cu excepţia 
cazului în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de 
un interes legitim al unei terţe părţi.

(5) În cazul unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, 
dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii 
de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare 
a documentaţiei prevăzut la alin. (2).

(6) În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea licenţei sau a 
brevetului de turism, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului comunică în scris în 
termenul prevăzut la alin. (2) motivul neacordării acestora.

Art. 12.[2] (1) În situaţia în care au apărut modifi cări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care 
au stat la baza eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta, operatorul economic va 
solicita autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea 

[1] Art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 121/2013.
[2] Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din H.G. nr. 535/2011.

Art. 11-12



IV. Prestări servicii • 750

unei noi licenţe de turism, în termen de 30 de zile de la apariţia modifi cărilor.
(2) În cazul încetării activităţii agenţiei de turism şi/sau a reprezentanţelor/sediilor secundare 

ale acesteia, operatorul economic în cauză are obligaţia să solicite autorităţii administraţiei 
publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea licenţei de turism şi/sau a anexei 
la aceasta şi să restituie licenţa de turism şi anexa în original, prin poştă, cu confirmare de 
primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorităţii administraţiei publice centrale 
responsabile în domeniul turismului.

Art. 13. (1) Licenţa şi brevetul de turism sunt netransmisibile.
(2)[1] În scopul protecţiei turiştilor, operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice 

agenţiilor de turism au următoarele obligaţii:
a) să afişeze în incinta agenţiei de turism şi a reprezentanţelor/sediilor secundare ale 

acesteia copia licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta, precum şi numărul de telefon al 
autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute 
de turişti;

b)[2] să înscrie numărul licenţei de turism şi al poliţei valabile de asigurare privind asigurarea 
rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea 
serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de 
turism, pe documentele emise, materialele de promovare şi pe propriile pagini de internet;

c) să păstreze în permanenţă în sediul agenţiei de turism şi al reprezentanţelor/sediilor 
secundare ale acesteia originalul licenţei de turism şi/sau al anexei la aceasta;

d) să prezinte informaţii reale în materialele de promovare, în oferte şi pe propriile pagini 
de internet cu privire la serviciile şi pachetele de servicii turistice oferite;

e) să utilizeze numai autocare clasificate şi ghizi de turism atestaţi.
(3)[3] Este interzisă ofertarea, comercializarea serviciilor turistice şi/sau a pachetelor de 

servicii turistice în structuri de primire turistice neclasificate sau cu certificate de clasificare 
retrase.

(4) Agenţiile de turism au obligaţia de a presta servicii turistice conform tipului de activitate 
înscrisă în licenţa de turism, respectiv turoperatoare sau detailistă.

Art. 14. (1)[4] Licenţa de turism şi anexa la aceasta se retrag de către personalul cu atribuţii 
de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, 
în următoarele situaţii:

a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fără respectarea 
reglementărilor legale în vigoare;

b) transmiterea de către titular a licenţei şi/sau anexei la aceasta în scopul utilizării de către 
alt operator economic.

(2) Titularul unei licenţe de turism retrase în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) nu mai 
poate desfăşura activitate de turism prin agenţia de turism şi/sau prin sediile secundare/
reprezentanţele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii.

(3) În perioada în care licenţa de turism este retrasă se interzic:
a) desfăşurarea activităţilor specifice agenţiilor de turism:
b) încasarea de venituri din exploatarea agenţiei de turism.
(4) În situaţia în care au fost remediate deficienţele pentru care licenţa de turism şi/sau 

anexa la aceasta au fost retrase, operatorul economic va solicita reluarea activităţii printr-o 

[1] Alin. (2) al art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din H.G. nr. 535/2011.
[2] Lit. b) de la alin. (2) al art. 13 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 8 din 

H.G. nr. 121/2013.
[3] Alin. (3) şi (4) ale art. 13 au fost introduse prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 535/2011.
 [4] Alin. (1)-(5) ale art. 14 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 11 din 

H.G. nr. 535/2011, astfel cum a fost rectificat în M. Of. nr. 549 din 3 august 2011.

Art. 13-14



751 • H.G. nr. 1267/2010

cerere scrisă adresată administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea 
licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta se va face după ce personalul cu atribuţii de control 
din cadrul administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea 
deficienţelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului.

(5) În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-a retras licenţa de 
turism şi/sau anexa la aceasta, conform prevederilor alin. (1) lit. a), operatorul economic nu 
are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licenţe de turism şi/sau a unei noi anexe la aceasta.

(6) Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului va publica 
periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând agenţiile de turism cărora le-au fost retrase licenţele 
de turism şi, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite licenţele de turism.

Secţiunea a 3-a. Sancţiuni

Art. 15.[1] Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)[2] desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate sau neautorizate 

provizoriu;
b) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice având certificate de clasificare 

expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare;
c) nerespectarea prevederilor art. 5 şi 12;
d) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) şi b);
e) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) şi art. 13 alin. (2) lit. d);
f) continuarea desfăşurării activităţii în structura de primire turistică după retragerea 

certificatului de clasificare, precum şi după încetarea valabilităţii autorizaţiei provizorii de 
funcţionare;

g) încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice/agenţiei de turism 
după retragerea/expirarea certificatului de clasificare/a licenţei de turism sau după încetarea 
valabilităţii autorizaţiei provizorii de funcţionare;

h) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c);
i) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-şi exercita atribuţiile de 

serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri;
j) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);
k) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (4);
l) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (5);
m) desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii 

economici după retragerea licenţei de turism sau a anexei la aceasta;
n) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4);
o) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) şi art. 14 alin. (5);
p) nerespectarea criteriilor în baza cărora s-au eliberat licenţa de turism şi/sau anexa la 

aceasta;
q) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 13 alin. (2) lit. a)-c);
r) ofertarea, comercializarea serviciilor turistice şi/sau a pachetelor de servicii turistice de 

către agenţiile de turism pentru structuri de primire turistice neclasificate, neautorizate provizoriu 
sau cu certificate de clasificare retrase;

s) utilizarea de autocare neclasificate sau ghizi turistici neatestaţi.

Art. 16. (1)[3] Contravenţiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmează:

 [1] Art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din H.G. nr. 535/2011.
[2]  Lit. a), d), f), g), k), l) şi r) de la art. 15 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I 

pct. 9 din H.G. nr. 121/2013.
[3] Alin. (1) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din H.G. nr. 535/2011.
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a) faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;
b) faptele prevăzute la lit. f), g), h), i), k) şi m), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
c) faptele prevăzute la lit. b) şi l), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;
d) faptele prevăzute la lit. o) şi r), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
e) faptele prevăzute la lit. j), după cum urmează: amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru 

structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 1 mai a fiecărui an, 
amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează 
începând cu data de 15 mai a fiecărui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile de 
primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 1 iunie a fiecărui an, de la 30.000 
lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează la data de 15 iunie 
a fiecărui an şi de la 40.000 lei la 50.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare pentru 
structurile de primire turistice care nu funcţionează după data de 1 iulie a fiecărui an şi până 
la sfârşitul sezonului estival;

f) faptele prevăzute la lit. c) şi s), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
g) faptele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei;
h) faptele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei;
i) faptele prevăzute la lit. n), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;
j) faptele prevăzute la lit. p), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei;
k) faptele prevăzute la lit. q), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii 
prevăzute la alin. (1).

Art. 17.[1] Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
a) personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale 

responsabile în domeniul turismului, pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. a)-f) şi i)-s);
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. h) şi i);
c) personalul desemnat din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în 

domeniul finanţelor publice pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. g).

Art. 18. Prevederile art. 15-17 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic ai contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 4-a. Dispoziţii fi nale

Art. 19. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20. (1)[2] Condiţiile şi criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice pentru 
eliberarea certifi catelor de clasifi care, a licenţelor de turism şi a brevetelor, modelul cererii de 
eliberare a certifi catului de clasifi care, precum şi modelul declaraţiei standardizate date pe 
propria răspundere a solicitantului licenţei sau brevetului de turism se stabilesc de instituţia 
publică responsabilă în domeniul turismului prin norme metodologice aprobate prin ordin al 
conducătorului acesteia, care se publică în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea 
administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului va emite normele metodologice 
de aplicare.

Art. 21. (1) Certifi catele de clasifi care şi licenţele de turism eliberate înainte de data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioada înscrisă în cuprinsul acestora. La 

[1] Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din H.G. nr. 535/2011.
[2] Alin. (1) al art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 121/2013.
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expirarea acestei perioade operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de 
primire turistice au obligaţia de a solicita eliberarea noilor certifi cate de clasifi care/licenţe de 
turism.

(2) Certificatele de clasificare şi licenţele de turism eliberate începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioadă nedeterminată, până la modificarea 
condiţiilor şi criteriilor pentru care au fost eliberate.

Art. 22. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului 
nr. 709/2009 privind clasifi carea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009, şi Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind 
condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism, publicată în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, cu modifi cările şi completările ulterioare, precum şi orice 
alte dispoziţii contrare.

Art. 23. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea 
nr. 68/2010.

Art. 24. Procedurile de clasifi care, licenţiere şi brevetare prevăzute de prezenta hotărâre 
privind eliberarea certifi catelor de clasifi care, a licenţelor şi brevetelor de turism pot fi  îndeplinite 
prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 68/2010. Prevederile privind utilizarea punctului de contact unic electronic se aplică după 
împlinirea a 60 de zile de la operaţionalizarea acestuia.

Art. 25. În cazul în care este necesară verifi carea legalităţii documentelor depuse în vederea 
clasifi cării, licenţierii şi brevetării, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în 
domeniul turismului va contacta autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene 
sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI – Sistemul de informare al 
pieţei interne, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată 
cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

*
Prezenta hotărâre transpune prevederile cap. II art. 8 alin. (1), cap. III art. 9 alin. (1), art. 10 

alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (4) şi (6) ale Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea 
ce priveşte furnizarea de servicii turistice.

Art. 22-25



2. Ordinul nr. 65/2013 
pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind eliberarea certifi catelor de clasifi care 
a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare 
şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

publicat în
M. Of. nr. 353 bis din 14 iunie 2013

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 221/2015 pentru modifi carea Normelor metodologice privind eliberarea certifi catelor de 

clasifi care a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor 
şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism 
nr. 65/2013 (M. Of. nr. 561 din 28 iulie 2015).

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor 
de turism, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a 
structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi 
brevetelor de turism prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării 
regionale şi turismului nr. 1.051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea 
certifi catelor de clasifi care, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, nr. 182 şi 182 bis din 15 martie 2011.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

ANEXĂ

Norme metodologice privind eliberarea certifi catelor 
de clasifi care a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare 

şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 20 
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, 
a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare inclusiv cele 
prevăzute de H.G. nr. 121/2013 – denumită în continuare hotărâre, sunt obligatorii şi stabilesc 
metodologia, condiţiile şi criteriile privind: cla sificarea tuturor tipurilor de structuri de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică din România, eliberarea licenţelor de 
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turism pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism 
precum şi acordarea brevetului de turism.

Art. 2. Defi niţii – în sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înţeles:
a) operator economic: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, 

societatea comercială sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfăşoară 
activităţi economice specifice agenţiilor de turism, respectiv activităţi de cazare, alimentaţie 
publică şi alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar şi/sau a dministrator 
al acestora;

b) structură de primire turistică cu funcţiune de cazare: hotelu ri, hoteluri-apartament, hosteluri, 
moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanţă, campinguri, popas 
turistic, căsuţe tip camping, apartamente şi camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale 
şi maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi 
cu funcţiuni de cazare turistică;

c) structură de primire turistică cu funcţiune de alimentaţie  publică: unităţi de alimentaţie 
din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare (inclusiv cele care deservesc acestora), 
unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi 
comerciale de turism, restaurante, baruri, unităţi de fast-food, cofetării, patiserii şi care sunt 
atestate conform legii;

d) certificat de clasificare: document eliberat de către instituţia publică centrală responsab ilă 
în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de 
confort, a calităţii dotărilor şi a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică. Certificatul de clasificare este însoţit de fişa 
privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii sau de fişa privind încadrarea şi 
organizarea spaţiilor în structurile de primi re turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, 
constituind parte integrantă a acestuia;

e) agenţie de turism – orice unitate specializată, persoană juridică, care organizează, oferă 
şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar 
între prestatorul de servicii turistice (cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, 
agrement, etc.) şi consumatorul final. În România agenţiile de turism pot fi de două tipuri: 
touroperatoare sau detailiste;

f) agenţie de turism touroperatoare – agenţie de turism, având ca obiect de activitate 
organizarea şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a c omponentelor 
acestora, direct sau prin intermediari;

g) agenţie de turism detailistă – agenţie de turism care vinde sau oferă spre vânzare, în 
contul unei agenţii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale 
acestora contractate cu agenţia de turism touroperatoare;

h) filiala/sediul secundar (sucursala, reprezentanţa sau orice alt asemenea sediu fără 
personalitate juridică) agenţiei de turism au înţe lesul dat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) licenţă de turism – document eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în 
d omeniul turismului, prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenţei, 
de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/consumatori 
finali;

j) anexa licenţei de turism – document eliberat d e către instituţia publică centrală responsabilă 
în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice, titularul licenţei, 
de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/consumatori 
finali, prin filiale/sedii secundare , cu sau fără personalitate juridică;

k) brevet de turism – document eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în 
domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a 
persoanelor fizice care asigură conducerea agenţiilor de turism şi/sau a structurilor de primire 
turi stice.
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Capitolul II. Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile 
pentru eliberarea şi radierea certifi catului de clasifi care 

sau încetarea temporară a activităţii

Art. 3. (1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică se 
clasifică pe stele şi respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice şi agroturistice, în funcţie 
de caracteristicile constr uctive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condiţiilor 
şi criteriilor minime obligatorii şi suplimentare cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 şi 7 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor, 
constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii.

(3) Clasificarea  structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor din hotărâre şi 
a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, 
instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului.

Art. 4. Documentaţia necesară pentru eliberarea şi preschimbarea ce rtifi catului de clasifi care 
sau modifi carea fi şei anexe, este după caz:

(1) Eliberare certificat de clasificare – în vederea eliberării certificatului de clasificare, 
operatorii economici proprietari şi/sau a dministratori de structuri de primire turistice cu funcţiuni 
de cazare şi/sau alimentaţie publică depun la sediul instituţiei publice centrale responsabile în 
domeniul turismului, documentaţia cu următorul conţinut:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme 
metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii 
nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să 
r ezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN 
corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea 
nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi 
la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul 
instituţiilor  publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte asemenea 
- copia docume ntului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă, etc.), copia documentului 
de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii 
de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul din care să rezulte dreptul de administrare 
(proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă) a structurii(lor) de primire turistică(e) 
precum şi adresa unităţii(lor) respectivă(e);

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, 
conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire 
turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, 
după caz;

e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor 
(extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la 
lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de 
primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru 
unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională 
a fiecăruia, conform anexei  nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind 
încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de 
pr imire turistice supuse procedurii de clasificare;
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f) copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996 
pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism priv ind zone şi staţiuni 
turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului de instituţia publică 
centrală responsabilă în domeniul turismului asupra documentaţiilor tehnice privind amplasamentul, 
conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică sau pentru documentaţiile 
tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor existente în circuitul 
turistic supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică 
funcţia turistică a acestora sau în cazul construcţiilor existente ce urmează a fi modificate 
structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic, după caz.

(2) Reclasificare unitate la un alt tip de structură şi/ sau categorie de clasificare – în vederea 
preschimbării certificatului de clasificare emis pentru acelaşi operator economic, în situaţia 
reclasificării unităţii la un alt tip de structură şi/sau categorie de clasificare:

 a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme 
metodologice;

b)  memoriu justificativ de reclasificare;
c)  fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, 

conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
d) fişă standa rdizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire 

turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, 
după caz;

e) certificatul de clasifica re emis anterior însoţit de fişa anexă, în original;
f) dovada înregistrării contracte lor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor 

(extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la 
lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de 
primire turistice (conducere operativă, sef recepţie cazare şi/sau sef producţie şi servire pentru 
unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională 
a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind 
încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de 
primire turistice supuse procedurii de clasificare.

(3) Schimbare titular al certificatului de clasificare – în cazul schimbării operatorului economic, 
titular al certificatului de clasificare, care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie 
publică prin intermediul structurii de primire turistice în cauză, documentaţia va cuprinde:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele n orme 
metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în b aza Legii 
nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să 
rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN 
corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea 
nr. 359/2004. În cazul instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase 
şi alte asemenea – copia documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă, 
etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea 
desfăşurării activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul din care să rezulte 
posibilitatea administrării (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă) structurii(lor) 
de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor) respectivă(e);

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, 
conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodo logice, după caz;

d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire 
turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei n r. 5 la prezentele norme metodologice, 
după caz;

e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor 
(extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardi zate prevăzute la 
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lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de 
primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru 
unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională 
a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind 
încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de 
primire turistice supuse procedurii de clasificare.

(4) Schimbare denumire structură de primire turistică – în situaţia schimbării denumirii 
structurii de primire turistice, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, depune 
la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu 
următorul conţinut:

a) cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistice în cauză, din care să rezulte 
noua denumire;

b) certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior – în original.
(5) Eliberare duplicat certific at de clasificare/fişă anexă – în vederea eliberării unui duplicat 

al certificatului de clasificare/fişei anexe, în c azul pierderii sau deteriorării/distrugerii acestora, 
operatorul economic, titular al certificatului de clasificare/fişei anexe, depune la sediul instituţiei 
publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare/fişei anexe;
b) anunţul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii certificatului de clasificare/

fişei anexe, declarate nule.
(6) Modificare fişă anexă – în v ederea eliberării unei noi fişe anexe a certificatului de 

clasificare, în situaţia în care  au intervenit modificări în structura spaţiilor cu funcţiuni de cazare 
şi/sau de alimentaţie publică, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri 
de primire turistice depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului 
o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere privind eliberarea unei noi fişe anexe;
b) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, 

conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice sau fişa standardizată privind încadrarea 
şi organizarea spaţiilor în structuri le de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie  publică, 
conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;

c) fişa anexă eliberată anterior – în original;
d) memoriu justificativ de reclasificare, dacă este cazul.

Art. 5. Radiere certifi cat de clasifi care – Operatorul economic, titular al certifi catului de 
clasifi care, în cazul încetării defi nitive a activităţii în structura de primire turistică, depune la  
sediul instituţiei publice centrale responsabile în dom eniul turismului, o documentaţie cu 
următorul conţinut:

a) cerere pri vind radierea certificatului de clasificare;
b) certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior – în original.

Capitolul III. Dispoziţii privind procedura 
de clasifi care a structurilor de primire turistice 

cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică

Art. 6. (1) Cererea solicitantului este anali zată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar 
nu mai mu lt de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoţită de documentaţia 
completă.

(2) În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul 
turismului informează solicitantul, în termen de 5  zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, 
printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi 
cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare  a documentaţiei prevăzut la alin. (1).
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(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută la alin. (2) 
nu este completată, aceasta se clasează.

Art. 7. Pentru situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 5, operatorul economic, titular al 
certificatului de clasificare, are obligaţia să anunţe în momentul în care încetează 
activitatea. Nerespectarea acestei obligaţii se s ancţionează potrivit prevederilor din hotărâre.

Art. 8. Procedura de emitere a certifi catelor de clasifi care şi a fi şelor anexe pentru structurile 
de primire  turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică, în cazul documentaţiilor 
întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (1), (2) şi (3), este următoarea:

(1) Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de 
specialitate, în termenul prevăzut la art. 6 a lin. (1), verifică documentaţia depusă şi eliberează 
solicitantului o autorizaţie provizorie de funcţionare, conform modelului prezentat în anexa 
nr. 14 la prezentele norme metodologice, prin care se atestă că documentaţia este completă 
şi prin care se acordă operatorului econ omic dreptul de a funcţiona până la data verificării la 
faţa locului a structurii de primire turistice în cauză.

(2) În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorii, instituţia publică centrală 
responsabilă în domeniul turismului, are obligaţia de a verifica structura de primire turistică 
supusă procedurii de clasificare, prin delegarea personalului de specialitate cu atribuţii în acest 
sens, denumită în continuare „comisia”.

(3) Comisia efectuează verificarea doar în prezenţa reprezentantului legal al operatorului 
economic, care are obl igaţia să prezinte comisiei autorizaţia provizorie de funcţionare – în 
original. Constatările rezultate în urma verificării, se consemnează într-o notă de verificare – denumită 
în continuare „NOTĂ DE CLASIFICARE” întocmită în trei exemplare. Nota de clasificare va 
cuprinde tipul şi categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire 
 turistică, conform condiţiilor şi criteriilor prevăzute de prezentele norme metodologice.

(4) În situaţia în care la data verificării la faţa locului se constată deficienţe minore care pot 
fi remediate în regim de urgenţă, comisia poate acorda un termen scurt de remediere de maxim 
7 zile lucrătoare, făcând menţiune în nota de clasificare cu privire la aceste aspecte. Operatorul 
economic are obligaţia ca după remedierea deficienţelor, fără să depăşească termenul acordat, 
să facă dovada remedierii deficienţelor prin transmiterea de documente justificative (cu titlu 
exemplificativ, fără a fi limitat iv: facturi fiscale, fise de inventar, note de intrare recepţie, proces 
verbal de recepţie, extras REVISAL, contracte de prestări servicii, etc.) la sediul instituţiei 
publice centrale responsabile în domeniul turismului. În acest caz, certificatul de clasificare se 
eliberează în termenul de 15 zile prevăzut de art. 4, alin. (8) din hotărâre. În cazul în care 
operatorul economic nu transmite documentele justificative în termenul acordat, certificatul de 
clasificare nu se eliberează, operatorul economic fiind notificat în acest sens. În notificare se 
va menţiona faptul că operatorul economic trebuie să reia întreaga procedură de clasificare 
precum şi faptul că nota de clasificare îşi încetează orice efecte.

(5) În cazul clădirilor cu valoare de patrimoniu, în funcţie de condiţiile concrete constatate 
în structura de primire turistică verificată se pot propune, în mod excepţional, derogări pentru 
caracteristicile constructive care constituie criterii obligatorii în vederea acordării categoriei de 
clasificare. Aceste derogări vor fi analizate sub aspectul oportunităţii şi aprobate de conducătorul 
instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în baza unor documente 
justificative. Propunerea pentru derogare se consemnează în nota de clasificare şi se menţionează 
în  mod distinct în fişa anexă a certificatului de clasificare.

(6) Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel puţin condiţiile 
şi criteriile pentru categoria minimă (cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (4) din prezentele 
norme metodologice) nu se clasifică şi în consecinţă, nu pot desfăşura activitate de cazare şi/
sau alimentaţie publică. În acest caz, motivaţia neclasificării se consemnează în nota de 
clasificare. Autorizaţia provizorie de funcţionare îşi încetează valabilitatea, fiind reţinută de 
către comisie.
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(7) În cazul în care la instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului sunt 
înregistrate sesizări/reclam aţii cu privire la activitatea operatorului economic (administrator al 
unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică) ce se află 
în procedură de clasificare iar la data înregistrării sesizării/reclamaţiei operatorul economic în 
cauză funcţionează în baza autorizaţiei provizorii de funcţionare, personalul de specialitate din 
cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului soluţionează sesizarea/
reclamaţia prin verificarea la faţa locului a aspectelor prezentate în cup rinsul sesizării/reclamaţiei 
odată cu finalizarea procedurii de clasificare, prin întocmirea notei de clasificare şi reţinerea 
autorizaţiei provizorii de funcţionare.

(8) Un exemplar al notei de clasificare se comunică solicitantului.

Art. 9. Procedura de emitere a certifi catelor de clasifi care şi a fi şelor anexe pentru structurile 
de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică, în cazul documentaţiilor 
întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (4) şi (5) precum şi procedura de emitere a unei noi 
fi se anexe, în cazul documentaţiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (6), este următoarea:

(1) Pentru documentaţia întocmită potrivit art. 4 alin. (4) instituţia publică centrală responsabilă 
în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică 
documentaţia depusă şi eliberează solicitantu lui un nou certificat de clasificare cu noua denumire 
a structurii de primire  turistice în cauză.

(2) Pentru documentaţia întocmită potrivit art. 4 alin. (5) instituţia publică centrală responsabilă 
în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică 
documentaţia depusă şi eliberează solicitantului un nou certificat de clasificare şi/sau o nouă 
fişă anexă, cu menţiunea „DUPLICAT”.

(3) În situaţia în care au intervenit modificări în  structura spaţiilor cu funcţiuni de cazare şi/
sau de alimentaţie publică, în baza documentaţiei prevăzute la art. 4 alin. (6) instituţia publică 
centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut 
la art. 6, verifică documentaţia depusă şi eliberează solicitantului o nouă fişă anexă, conform 
solicitării operatorului  economic.

(4) Dacă în noua structură a spaţiilor cu funcţiuni de cazare, prevăzută la art. 9 alin. (3), 
există şi spaţii clasificate la o categorie de clasificare imediat superioară, operatorul economic 
menţionează printr-un memoriu justificativ de reclasificare, criteriile minime obligatorii privind 
suprafaţa şi dotările în spaţiile respective efectiv îndepli nite, comparativ cu gradul de confort 
(categoria) înscris în certificatul de clasificare.

Art. 10. La documentaţiile întocmite conform prevederilor art. 4 şi art. 5 sau pentru îndeplinirea 
procedurii de clasifi care prevăzute la art. 8 şi art. 9, instituţia publică centrală responsabilă în 
domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic 
şi alte documente suplimentare justifi cative sau poate dispune verifi cări la faţa  locului, prin 
personalul de specialitate, a condiţiilor şi criteriilor îndeplinite.

Art. 11. După îndeplinirea procedurii privind verifi carea documentaţiei depuse de operatorul 
economic, verifi carea la faţa locului a structurii de primire turistice şi întocmirea notei de 
clasifi care, în termen de 15 zile de la data întocmirii notei, instituţia publică centrală responsabilă 
în domeniul turismului emite certifi catul de clasifi care însoţit de fi şa privind încadrarea nominală  
a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri sau de fi şa privind încadrarea şi organizarea spaţiilor 
în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică – după caz, conform 
machetelor prezentate în anexele nr. 9, 9.1 şi 9.2 la prezentele norme metodologice sau emite 
o notifi care în cazul în care condiţiile de clasifi care prevăzute la art. 8 alin. (4) nu sunt îndeplinite 
în termenele acordate.

Art. 12. Obligaţia intrării în posesie a autorizaţiei provizorii de  funcţionare şi/sau a certifi catului 
de clasifi care în format original revine exclusiv operatorului economic titular şi se eliberează 
doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:
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a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, 
reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant al operatorului economic 
solicitant;

b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de destinaţie 
indicată de solicitant, cu plata ramburs.

Capitolul IV. Condiţii generale de funcţionare în structurile de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică, după caz

Art. 13. (1) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică are u rmătoarele obligaţii:

a) să asigure buna întreţinere şi funcţionalitate a dotărilor pe toată perioada de funcţionare 
inclusiv prin amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a zonelor de agrement, terenurilor 
ambientale şi altor dotări exterioare (anexe) aflate în administrare, proprieta te, concesiune, 
închiriere, comodat sau alt drept de folosinţă, după caz, acestea făcând parte integrantă a 
structurii de primire turistice;

b) să afişeze la recepţie sau în holul de primire, după caz, ta rifele maximale de recepţie 
practicate, stabilite pentru structura de primire turistică de cazare. În situaţia în care în aceeaşi 
structură de primire turistică există spaţii de cazare clasificate la o altă categorie decât cea 
înscrisă în fişa anexă a certificatului de clasificare, acestea se vor afişa distinct împreună cu 
tarifele aferente;

c) să asigure în permanenţă apă caldă şi rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor 
de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi  alimentaţie publică;

d) să asigure în spaţiile de cazare ocupate, în spaţiile de servire şi în cele comune, o 
temperatură minimă de 21 grade C iar pentru structurile de primire turistice în care dotarea cu 
sistem de climatizare/aer condiţionat este obligatorie, o temperatură maximă de 25 grade C;

e) să asigure personal calificat, conform specificaţiilor din anexa nr. 7 la prezentele norme 
metodologice. Personalul de servire din st ructurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte 
specifică stabilită de operatorul economic în cauză, diferenţiat în funcţie de condiţiile de 
desfăşurare a activităţii şi ecuson cuprinzând cel puţin prenumele şi funcţia, iar restul personalului 
va purta echipament de lucru specific activităţii;

f) să asigure condiţiile necesare astfel încât turiştii să nu fie deranjaţi de zgomotele produse 
de instalaţiile tehnice ale clădirii sau de al ţi factori de poluare;

g) să asigure spaţii de cazare cu lumină naturală directă şi aerisire;
h) să nu amplaseze spaţii de cazare la subsolul clădirilor;
i) să expună la loc v izibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul şi însemnele privind categoria 

de clasificare a structurii de primire turistice;
j) să expună vizibil şi în mod lizibil în recepţie, în holul structurilor de primire turistice care 

nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de  servire a mesei, certificatul de 
clasificare şi fişa anexă a acestuia sau autorizaţia provizorie de funcţionare, în copie, numărul 
de telefon „TEL VERDE – 0800868282” al instituţiei publice centrale responsabile în domeniul 
turismului, pentru a fi cunoscute de turişti;

k) să furnizeze informaţii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare şi 
serviciile prestate, în toate materialele de promovare, conform autorizaţiei provizorii de funcţion are 
sau certificatului de clasificare obţinut;

l) să păstreze în permanenţă, în original, în structura de primire turistică în cauză, autorizaţia 
provizorie de funcţionare sau ce rtificatul de clasificare şi fişa anexă a acestuia;

m) să asigure o gamă diversif icată de servicii suplimentare, fără plată sau cu plată separat,  
conform listei orientative prezentate în anexa nr 1.1.1 astfel:

1. la unităţile de 4 şi 5 stele/margarete – cel puţin 15 servicii;
2. la unităţile de 3 stele/ margarete – cel puţin 12 servicii;
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 3. la unităţile de 2 stele/margarete – cel puţin 8 servicii;
4. l a unităţile de 1 stea/margaretă – cel puţin 5 servicii;
n) să asigure în spaţiile de cazare materiale scrise, realizate estetic şi tipărite în limba 

română şi în cel puţin două limbi de  circulaţie internaţională (l a categoria 3, 4 şi 5 stele/margare te) 
respectiv o limbă de circulaţie internaţională (la categoria 1 şi 2 stele/m argarete), cuprinzând 
inf ormaţii utile pentru turişti cu pr ivire la:

– instrucţiuni de folosire a tele fonului, după caz;
– tarifel e interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice;
– lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu plată, cu indicarea 

modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră;
– lista de preţuri cu preparatele room-service;
– lista cuprinzând preţurile produselor din minibar, după caz;
– instrucţiuni de folosire TV, instalaţie aer condiţionat/climatizare după caz;
– informaţii turistice privind zona sau localitatea;
– orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;
La hotelurile de 4 şi 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape per sonalizate, în fiecare 

spaţiu de cazare sau prin afişare cu mijloace electronice (prin intermediul sistemului TV cu 
circuit închis);

o) să asigure păstrarea ordinii, liniştii publice, moralităţii şi să respecte  normele legale în 
vigoare privind siguranţa şi securitatea turiştilor din structurile de primire turistice;

p) să asigure conectarea la sistemul integrat de evidenţă a turiştilor, în termen de 60 zil e 
de la implementarea şi operaţionalizarea acestuia;

q) să afişeze vizibil în camerele de baie, în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, 
mes ajul „Pro Natura” – conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la prezentele norme 
metodologice, referitor la opţiunea fiecărui oaspete asupra duratei de utilizare a aceloraşi lenjerii 
şi prosoape;

r) să deţină exclusiv pentru orice structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare (cu 
excepţia apartamentelor şi  camerelor de închiriat) sau pentru structura de primire turistică cu 
funcţiuni de alimentaţie publică clasificată la o categorie de 3, 4 sau 5 stele pe care o are în 
proprietate şi/sau administrare, minim o adresă de e-mail şi un site web pe care să fie afişate 
datele sale de identificare, adresa şi numărul certificatului de clasificare;

(2) Obţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare sau a certificatului de clasificare, nu 
exonerează operatorul economic de respectarea prevederilo r Legii nr. 359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor 
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, de obţinerea 
autorizaţiilor: sanitară, sanitar-veterinară, de securitate la incendiu, mediu şi protecţia muncii, 
după caz.

Art. 14. (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele 
tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasifi cate astfel:

a) hotel de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
b) hotel-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;
c) motel de 3, 2, 1 stele;
d) hostel de 3, 2, 1 stele;
e) vilă turistică de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
f) bungalow d e 3, 2, 1 stele;
g) cabană turist ică de 3, 2, 1 stele;
h) sat de vacanţă d e 3, 2 stele;
i) camping, p opas turistic, căsuţe tip ca mping, de 4, 3, 2, 1 stele;
j) pensiune turist ică şi pensiune agroturistică  de 5, 4, 3, 2, 1 margarete;
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k) apartamente  sau camere de închiriat de 3, 2, 1  stele;
l) structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane pluti toare, nave maritime şi fluviale 

de 5, 4, 3, 2, 1 stele.
(2) În cadrul tipurilor  de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare p revăzute la 

alin. (1), poate exista următoarea structură a spaţiilor de cazare:
a) cameră cu pat individual (un loc): reprezintă spaţiul destinat folosirii de către o singură 

persoană. Lăţimea patului individual este de minimum 90 cm;
b) cameră cu pat matrimonial (un loc sau două locuri): re prezintă spaţiul destinat folosirii 

de către o persoană (la cameră cu un loc) sau două persoane (la cameră cu două locuri). Lăţimea 
patului matrimonial este de minimu m 140 cm;

c) cameră cu pat dublu (două locuri): reprezintă spaţiul destinat folosirii de către două 
persoane. Lăţimea patului dublu este de minimum 160 cm;

d) cameră cu două paturi individuale (două locuri);
e) cameră cu trei paturi individuale (trei lo curi);
f) cameră cu patru paturi individuale (patru locuri);
g) camere comune – cu mai mult de patru paturi individuale;
h) cameră cu priciuri: reprezentând s paţiul destinat utilizării de către mai multe persoane. Pr iciul 

reprezintă o platformă din lemn sau din alte mat eriale pe care se asigură un spaţiu de 100 cm 
lăţime pen tru fiecare turist;

i) garsonieră: reprezintă spaţiul compus  din dormitor pentru două persoane, salon şi grup 
sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărţit de salon şi printr-un glasvand sau alte mijloace 
care permit o delimitare estetică;

j) apartament: reprezintă spaţiul compus din unul sau mai mu lte dormitoare (maximum 5 
dormitoare), salon (cameră de zi), vestibul şi echipare sanitară proprie. La categoria de clasificare 
5 stele/margarete există un grup sanitar pentru fiecare două locuri, iar la categoria de clasificare 
4 s tele/margarete, precum şi la restul categoriilor, există minimum un grup sanitar la 4 locuri;

k) suită: este ansamblul alcătuit din două camere, care pot funcţiona împreună sau separat, 
cu condiţia respectării obligaţiilor privind amplasarea grupurilor sanitare aferente acestora 
(comun sau propriu) în funcţie de categoria de clasificare la care sunt încadrate cele 2 camere;

l) duplex: reprezintă an samblul alcătuit din două spaţii distincte legate printr-o scară interioară, 
unul cu destinaţia de cameră de zi, având în componenţă şi grup sanitar, precum şi un spaţiu 
de dormit, situat la etaj;

m) pat suplimentar: reprezintă patul individual (pliant, fotoliu extensibil sau cu alt mecanism 
asem ănător – uşor demontabil) care se instalează exclusiv la solicitarea turistului sau la 
solicitarea agenţiei de turism şi doar pentru perioada sejurului pentru care a fost solicitat.

(3) Lungimea patului din spaţiile de cazare prevăzute la al in. (2) va fi de minimum 200 cm 
în cazul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de 3, 4 şi 5 stele/margarete şi de 
minimum 190 cm în cazul structurilor de 1 şi 2 stele/margarete. Se exceptează patul suplimentar 
ale cărui dimensiuni pot fi mai mici.

Art. 15. Activităţile des făşurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentaţie, 
agrement, tratament, comerţ etc.) constituie un tot unitar, fi ind părţi componente ale produsului 
turistic, care impune asigurarea corelaţiei dintre categoria structurii de primire şi calitatea 
celorlalte servicii.

Art. 16. (1)[1] Structurile de primire turistice cu funcţi uni de cazare pot avea în componenţă 
spaţii de cazare clasifi cate la cel mult două categorii, cu condiţia ca diferenţa dintre aceste 
categorii să fi e de cel mult o stea/margaretă. Categoria de clasifi care a structurii de primire 
turistice este dată de cea la care sunt încadrate majoritatea spaţiilor de cazare din incinta 

[1] Alin. (1) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 221/2015.
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aces teia, dar nu mai puţin de 65% din totalul spaţiilor de cazare. În situaţia în care nu este 
întrunit acest procent minim de 65%, structura de primire turistică va fi  clasifi cată la categoria 
inferioară.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, operatorul economic – prin decizia 
administratorului (reprezentant legal), poate valorifica spaţiile de cazare clasificate la categoria 
superioară (prevăzute în fişa anexă) fără a aduce atingere dotărilor şi calităţii serviciilor prestate 
în acestea, la categoria inferioară (prevăzută în fişa anexă) cu tariful corespunzător categoriei 
in  ferioare. Această decizie poate fi luată numai în cazul în care spaţiile de cazare clasificate 
la categoria inferioară sunt insuficiente pentru cazarea unui grup organizat de turişti şi trebuie 
dovedită cu documente justificative.

Art. 17. Nu se admite organizarea unor activităţi de jocuri distractive sau de noroc în holurile 
unităţilor. Asemenea activităţi pot fi  organizate doar în spaţii distincte.

Art. 18. La structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare, accesul în camerele de 
dormit şi la grupurile sanitare se face direct, fără a se trece prin alte camere folosite pentru 
dormit.

Art. 19. La hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, apartamente sau  camere 
de închiriat precum şi la navele maritime şi fl uviale de 3, 4 şi 5 stele nu sunt admise paturi 
suprapuse în spaţiile de cazare, cu excepţia patului suplimentar montat provizo riu (la cerere) 
în condiţii de siguranţă.

Art. 20. Pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasifi cate la categoriile 
de 4 şi 5 stele se utilizează lenjerie din materiale de calita te superioară.

Art. 21. Pentru toate tipurile şi categoriile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de 
cazare se utilizează lenjerii de pat şi prosoape de culoare albă, rezistente la procesele termice/
chimice de spălare şi sterilizare, care se schimbă în mod obligatoriu la eliberarea camerei, iar 
pentru sejuru rile mai lungi, conform specifi caţiilor din tabel sau ori de câte ori este nevoie, 
conform prevederilor art. 13 lit. (q):

 Categoria  u nităţii Lenjeria Pro soapele Halatele
5  şi 4  stele/margarete 2 zile 2 zile 3 z ile
3  stele/ma rgar ete 3   zi le 2 zile –
2 stele/  ma rgarete şi 1 stea/
margaretă 4 zile 3  zile –

Art. 22.  Defi niţiile, criteriile minime obligatorii, criteriile suplimentare şi lista serviciilor 
suplimentare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare sunt cuprinse în 
anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8 la prezentele norme metodologice.

Art. 23. (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele 
tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică:

 Nr.
crt. Tipu l de unitate

 Categoria de clasifi  care (stele)  
5  4 3 2 1

1. Profi l restaur ant:
  1.1. Clasic x x x x x
 1.2 . Specializat
 1 .2.1. Pescăresc x x x x -
 1.2.2. Vână to resc x x x  x - 
  1.2. 3. Rotis  erie –  x x  x x
 1.2.4. Z ahana – x  x x x
 1.2.5 . Dietet ic – x x x x
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  1.2. 6. Lacto-vegetarian – x  x x x
 1.2.7. Familia  l /pensiune – x x x x
 1.3 . Cu specifi c
  1.3.1. Cr amă   x x x x –
 1.3.2. Cu spe cifi c local x x x x –
 1  .3.3. Cu  spe cifi c n aţional x x x x –
 1.4. Cu program artisti c x x x – – 
 1.5. B raseri e sau Bistrou x x x x x
 1.6. Berărie – – x x x
 1.7. Grădină de  vară x x x x x
 1.8. T erasă x  x x x x
2.  Profi l b ar:
 2.1. Bar de noapte x x – – –
 2.2. Bar de zi x x x x x
 2.3. Cafe- bar sau Cafenea x x x x x
 2.4. Club sau Disc o-bar x x x x –
 2. 5. Bufet-bar – – x x x
3. Profi l f ast-food:
 3.1. Rest aurant-au toservire – – x x x
 3.2. Bufet tip expres – – x x x
  3.3. P izzerie – – x x x
 3.4. Snack-bar – – x x x
4. Co fetărie x x x x –
5. Patiserie, plăcintărie, simigerie x x x x –

Art. 24.  Introducerea în circuitul turistic şi implicit obţinerea certifi catelor de clasifi care 
este obligatorie pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, 
astfel cum sunt defi nite de Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România, cu modifi cările şi completările ulterioare şi de prezentele 
norme metodologice.

Art. 25. Introducerea în ci rcuitul turistic şi implicit obţinerea certifi catelor de clasifi care este 
facultativă pentru unităţile de alimentaţie publică, altele decât cele prevăzute la art. 24.

Art. 26. Defi niţiile şi criteriile min ime obligatorii pentru structurile de primire turistice cu 
funcţiuni de alimentaţie publică sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Capitolul V. Dispoziţii privind procedura de retragere 
şi restituire a certifi catului de clasifi care pentru structurile 

de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică

Art. 27. Instituţia publică centrală responsabilă î n domeniul turismului verifică periodic 
starea şi funcţionalitatea dotărilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igienă 
şi a celorlalte criterii care au stat la baza clasificării unităţii. Nerespectarea acestora constituie 
contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 16 din hotărâre, precum şi cu măsuri 
de retragere a certificatului de clasificare sau declasificare sau a autorizaţiei provizorii de 
funcţionare, după caz.

Art. 28. (1) Certifi catul de clasifi care se poate retrage de către personalul de sp ecialitate 
din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în cazul în care se 
constată săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului 
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nr. 1267/2010, cu modifi cările şi completările ulterioare, conform prevederilor art. 9, alin. (1) 
din hotărâre, sau se poate dispune remedierea defi cienţelor în cel mai scurt termen. Termenul 
se apreciază în funcţie de complexitatea remedierii defi cienţelor şi nu poate fi  mai mare de 
90 de zile calendaristice.

(2) În situaţia în care condiţiile şi criteriile minime obligatorii specifice pentru tipul şi categor ia 
de clasificare înscrise în certificatul de clasificare nu pot fi remediate, personalul de specialitate 
din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului dispune prin actul de 
control, retragerea certificatului de clasificare însoţit de fişa anexă şi reîncadrarea unităţii şi/
sau a spaţiilor de cazare la tipul şi/sau categoria de clasificare efectiv îndeplinite, după caz. În 
baza procesului verbal însoţit de certificatul de clasificare şi/sau anexa acestuia în original, se 
emite noul certificat de clasificare şi/sau fişa anexă, la tipul şi/sau categoria de clasificare 
precizate în cuprinsul procesului verbal.

Art. 29. (1) În situaţia în care defi cienţele au fost remediate după retragerea certifi catului 
de clasifi care, operatorul economic solicită relua rea activităţii de cazare şi/sau alimentaţie 
publică printr-o cerere scrisă.

(2) Restituirea certificatului de clasificare retras se face după ce personalul de specialitate 
din cadrul instituţiei publice centrale responsabile î n domeniul turismului, verifică remedierea 
deficienţelor constatate. Verificările se consemnează într-o notă de constatare, întocmită în 
trei exemplare, dintre care un exemplar se înmânează operatorului economic iar în cazul în 
care se constată remedierea în totalitate a deficienţelor semnalate, se procedează la restituirea 
efectivă a certificatului de clasificare retras.

Capitolul VI. Dispoziţii generale privind condiţiile 
şi criteriile pentru eliberarea, şi radierea licenţei 

de turism/anexei licenţei de turism

Art. 30. Licenţierea agenţiilor de turism se face, potrivit prevederilor din hotărâre şi a 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
de turism  în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, 
instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului.

Art. 31. (1) Criteriile minime obligatorii de funcţionare pentru agenţia de turism de tip 
touroperatoare sau detailistă sau pentru fi liala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, 
sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele nor me metodologice.

(2) Obligaţia prevăzută la art. 13 alin. (2), litera b) din hotărâre, cu privire la înscrierea 
numărului poliţei de asigurare se considera îndeplinită, dacă operatorul economic specifică pe 
documentele emise şi materialele de promovar e următoarea sintagmă: „Poliţa valabilă de 
asigurare este afişată pe pagina web a agenţiei de turism...” (cu indicarea adresei web: http://
www...).

Art. 32. Licenţa de turism şi/sau anexa licenţei de turism se eliberează la solicitarea 
operatorului economic, în baza documentaţiei complete.

Art. 33. (1) Pentru operatorul economic stabilit în unul din statele membre ale Uniunii 
Europene sau Spaţiului Economic Europea n şi autorizat să desfăşoare activitatea specifi că 
agenţiilor de turism în statul membru de origine, obţinerea licenţei de turism nu este necesară 
în  cazul prestării de servicii turistice specifi ce agenţiilor de turism în regim transfrontalier.

(2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1) desfăşoară activitatea în baza autorizaţiei/
licenţei sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând în acest 
sens instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului privind iniţierea desfăşurării 
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de ac tivităţi specifice agenţiilor de turism pe teritoriul României prin formularul prevăzut în 
anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.

(3) Formularul de informare se reînnoieşte imediat, în cazul în care au apărut modificări 
asupra datelor înscrise în aceasta sau în documentele anexate acesteia.

(4) Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului ţine evidenţa operatorilor 
economici care prestează servicii turistice specifice agen ţiilor de turism în regim transfrontalier 
într-un registru special.

Art. 34. (1) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenţii de turism trebuie 
să fi e angajat ă cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul 
de evidenţă a salariaţilor şi să deţină cel puţin unul dintre următoarele documente: certifi cat 
de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat d e un furnizor de 
formare profesională autorizat, diplomă de licenţă/masterat/doctorat privind absolvirea de 
cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului sau brevet de turism specifi c 
funcţiei.

(2) În cazul filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei agenţiei de turism, este 
suficient ca persoana care asigură conducerea operativă a acesteia să fie numită responsabil 
împuternicit de către operatorul economic, printr-un document oficial (ordin intern/mandat/
împuternicire/decizie/procură specială de reprezentare) şi să fie calificată cel puţin ca agent 
de turis m-ghid, atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de către 
un furnizor de formare profesională autorizat sau să deţină certificat de competenţe profesionale 
pentru ocupaţia/calificarea agent de turism emis de un centru de evaluare şi certificare acreditat/
autorizat.

(3) În situaţia în care încetează contractul de muncă încheiat între operatorul economic şi 
persoana care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism sau a filialei/sucursalei/
sediului secundar/reprezentanţei agenţiei de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în 
termen de maxim 30 de zile notificând instituţia publică centrală responsabilă în domeniul 
turismului asupra producerii modificării (subs tituirii).

Art. 35. Documentaţia necesară pentru eliberarea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei 
de turism:

(1) Eliberare licenţă de turism – operatorul economic solicită instituţiei publice centrale 
responsabile în domeniul turismului eliberarea licenţei de turism înainte de începerea desfăşurării 
activităţii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii 
turistice (în funcţie de tipul agenţiei de turism) în baza un ei documentaţii cu următorul conţinut:

a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în 
anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii 
nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să 
rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN 
corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respecti ve, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatrie re 
şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, 
în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra 
spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;

e) certificat de cazier fiscal aparţinând operatorului economic solic itant – persoană juridică, 
precum şi asociaţilor/acţionarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului 
agenţiei de turism din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, 
vamale şi cele care privesc disciplina financiară;

f) dova da înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor 
(extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei standardizate p revăzute 
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la lit. a) din prezentul alineat) însoţită de documentul care atestă pregătirea profesională a 
persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism.

(2) Eliberare a anexei licenţei de turism – în vederea eliberării anexei licenţei de turism 
pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic depune 
la s ediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu 
următorul conţinut:

a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în 
anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii 
nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să 
rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN 
corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea ra mbursării cheltuielilor de repatriere 
şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turisti ce, 
în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra 
spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;

e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor 
(extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei standardi zate prevăzute 
la lit. a) din prezentul alineat) însoţit de documentul care atestă pregătirea profesională a 
persoanei care asigură conducerea operativă a filialei agenţiei de turism;

f) copia licenţei de turism.
(3) Schimbare sediu al agenţiei de turism sau schimbare sediu pe ntru filiala/sucursala/

reprezentanţa/sediul secundar al acesteia: în vederea eliberării licenţei de turism sau a anexei 
licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul s ecundar/reprezentanţa acesteia, în situaţia 
schimbării sediului, operatorul economic transmite instituţiei publice centrale responsabile în 
domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere de modificare a sediului agenţiei de turism în cauză, cu menţiunea adresei noului 
sediu sau punct de lucru;

b) licenţa de turism sau după caz, anexa licenţei de turism – în  original;
c) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii 

nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să 
rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la noul sediu sau punct de lucru şi codul/codurile 
CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea 
nr. 359/2004;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept rea l sau de folosinţă asupra 
spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;

e) copia poliţei valabile de asi gurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere 
şi/sau a sumelor  achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, 
în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.

(4) Schimbare denumire agenţie de turism – în vederea eliberării licenţei de turism şi după 
caz a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, 
în situaţia schimbării denumirii agenţiei de turism, operatorul economic  va depune la sediul 
instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:

a) cerere de modificare a denumirii agenţiei de turism în ca uză, din care să rezulte noua 
denumire;

b) licenţa de turism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism – în original;
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere 

şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, 
în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.
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(5) Schimbare titular al licenţei de turism – în cazul schimbării operatorului economic, titular 
al licenţei de turism, care desfăşoară activităţii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor 
şi/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcţie de tipul agenţiei de tu rism), documentaţia va 
cuprinde:

a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere de către noul tit ular al licenţei de 
turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme  metodologice. Declaraţia 
se completează şi pentru fiecare filială/sucursală/sediu secundar/reprezentanţă, în cazul în 
care acestea există;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii 
nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să 
rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN 
corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuieli lor de repatriere 
şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, 
în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism, emisă noului titular;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra 
spaţiului în car e se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;

e) certificat de cazier fiscal aparţinând operatorului economic solicitant – persoană juridică, 
precum şi asociaţilor/acţionarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului 
agenţiei de turism din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, 
vamale şi cele care privesc disciplina financiară;

f) licenţa de t urism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism – în original, emise anterior;
g) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor 

(extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei standardizate prevăzute 
la lit. a) din prezentul aline at) însoţit de documentul care atestă pregătirea profesională a 
persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism.

(6) Eliberare duplicat licenţă de turism/a nexă a licenţei de turism – în vederea eliberării 
unui duplicat al licenţei de turism/anexei licenţei de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, 
operatorul economic titular al acesteia/acestora, depune la sediul instituţiei publice centrale 
responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere privind eliberarea unui duplic at al licenţei de turism/anexei licenţei de turism;
b) anunţul din presă privind dovada publicării pierder ii/distrugerii licenţei de turism/anexei 

licenţei de turism, declarată nulă.
(7) Schimbare tip agenţie de turism – în vederea eliberării licenţei de turism şi după caz a 

anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în 
situaţia schimbării tipului agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul instituţiei 
publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:

a) cerere de modificare a tipului agenţiei de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;
b) licenţa de turism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism – în original;
c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere 

şi/sau a sumelor achitate de turişti p entru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, 
în cazul insolvabilităţii s au a falimentului agenţiei de turism.

Art. 36. Radiere licenţă de turism şi/sau anexă licenţă de turism – În cazul încetării defi nitive 
a activităţii în agenţia de turism şi/sau în fi liala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al 
acesteia, operatorul economic va solicita radierea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de 
turism cu minim 30 de zile înainte de încetarea defi nitivă a activităţii. În acest scop va depune 
la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentaţie: 

a) cerere privind radierea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism;
b) licenţa de tur ism şi respectiv anexa licenţei de turism, în original.

Art. 36
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Capitolul VII. Dispoziţii privind  procedura de emitere 
a licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism 

precum şi încetare defi nitivă a activităţii

Art. 37. (1) Documentaţia depusă de solicitant este analizată şi soluţionată în cel mai scurt 
termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data înregis trării acesteia.

(2) În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul 
turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, 
printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi 
cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (1).

 (3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută la alin. (2) 
nu este completată, aceasta se clasează.

Art. 38. La documen taţia întocmită conform prevederilor art. 35 şi art. 36, instituţia publică 
centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita 
operatorului economic şi alte documente suplimentare justifi cative.

Art. 39. (1) În baza documentaţiei co mplete prevăzute la art. 35, în termenul prevăzut la 
art. 37 alin. (1) licenţa de turism şi/sau anexa licenţei de turism se emite de către instituţia 
publică centrală responsabilă în domeniul  turismului. Macheta licenţei de turism şi macheta 
anexei licenţei de turism sunt prezentate în anexele nr. 10 şi respectiv nr. 11 la prezentele 
norme metodologice.

(2) Pentru agenţia de turism touroperatoare/detail istă care are vânzare directă la public şi îşi 
desfăşoară activitatea exclusiv prin intermediul reţelelor şi instrumentelor electronice de comunicaţie 
total sau parţial informatizate, site-uri sau altele asemenea, pe licenţa de turism/anexa licenţei 
de turism emise, se va inscripţiona menţiunea „CU ACTIVITATE EXCLUSIV ONLINE”.

Art. 40. În cazul unei documentaţii întocmite conform prevederilor art. 36 în termen de 15 
zile de la data înregistrării cererii, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, 
emite solicitantului o confi rmare privind procesarea în baza de date a cererii respective în care 
vor fi  menţionate termenele şi condiţiile în care operatorul economic respectiv îşi poate relua 
activitatea.

Art. 41. Operatorii economici care desfăşoară activităţi specifi ce agenţiilor de turism şi 
intenţionează  să înceteze defi nitiv această activitate au obligaţia să informeze turiştii cu privire 
la intenţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea perioadei de închidere, prin afi şare la 
sediul agenţiei de turism/fi lialei şi pe site-ul propriu. Lista agenţiilor de turism care şi-au încetat 
activitatea se publică pe site-ul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Art. 42. Obligaţia intrării în posesie a licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism în 
format original revine exclusiv operatorului  economic titular şi se eliberează  doar la cererea 
solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:

a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, 
reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui a lt reprezentant;

b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de destinaţie 
indicată de solicitant, cu plata ramburs.

Capitolul  VIII. Dispoziţii privind procedura de retragere 
a licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism

Art. 43. Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de 
specialitate, verifică periodic respectarea criteriilor minime obligatorii d e funcţionare pentru 
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agenţiile de turism precum şi respectarea tuturor celorlalte condiţii şi prevederi legislative privind 
activitatea de comercializare a serviciilor şi pachetelor de servicii turistice. Nerespectarea 
acestora constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor din hotărâre sau a altor 
acte normative în vigoare şi cu retragerea licenţei de turism, după caz.

Art. 44. (1) Licenţa de turism/anexa licenţei de turism se retrage de către personalul de 
specialitate din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situaţiile 
pre văzute la art. 14 alin. (1) din hotărâre.

(2) În cazul retragerii licenţei de turism conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. a) din hotărâre, 
operatorul economic nu poate desfăşura activităţi specifice  agenţiilor de turism. Măsura se 
a plică inclusiv punctelor de lucru care aparţin agenţiei de turism, în cazul în care acestea există.

(3) În  situaţia retragerii licenţei în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din  
hotărâre, operatorul economic poate solicita reluarea activit ăţii, după expirarea termenului de 
2 ani, solicitând o nou ă licenţă prin depunerea la sediul  administraţiei publice centrale responsabile 
în dome niul turismului a documentaţiei prevăzute la art. 35 alin. (1) din prezentele norme 
metodologice.

Art. 45. În situaţia în care la verifi cările efectuate de reprezentanţii instituţiei publice centrale 
responsabile în domeniul turismului se constată că agenţia de turism nu mai funcţionează la 
sediul pentru care s-a emis licenţă de turism sau anexă a licenţei de turism iar operatorul 
economic în cauză nu a solicitat încetarea defi nitivă a activităţii la sediul respectiv, licenţa de 
turism/anexa licenţei de turism se retrage din ofi ciu, după 15 zile de la notifi carea transmisă 
prin scrisoare recomandată operatorului economic.

Capitolul IX. Dispoziţii generale privind condiţiile 
şi criteriile pentru eliberarea brevetului de turism

Art. 46. Conducerea operativă a unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare/
alimentaţie publică sau a unei agenţii de turism, cu excepţiile prevăzute în prezentele norme 
metodologice, poate fi asigurată numai de către o persoană deţinătoare a brevetului de turism 
specifi c funcţiei/a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, 
organizat de un furnizor de formare profesională autorizat sau în baza diplomei de licenţă/
masterat/doctorat prin care atestă absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul 
turismului.

Art. 47. (1) În funcţie de nivelul şi de pregătirea profesională, precum şi de îndeplinirea 
criteriilor minime obligatorii prevăzute în prezentele norme metodologice, brevetul de turism 
se poate elibera pentru următoarele funcţii:

a) manager în activitatea de turism;
b) director de agenţie de turism;
c) director de hotel;
d) director de restaurant;
e) cabanier.
(2) În funcţie de tipul de brevet obţinut, posesorul acestuia poate ocupa şi alte funcţii, astfel:
a) persoana care deţine brevet pentru funcţia de manager în activitatea de turism poa te 

ocupa oricare dintre funcţiile prev ăzute la alin. (1);
b) persoana car e deţine brevet pentru  funcţia de director de hot el poate ocupa fie funcţia 

înscrisă în brevet, fie funcţie de conducere operativă a activităţilor oricărui alt tip de  structură 
de primire turistică cu funcţiuni de cazare.

Art. 48. Documentaţia necesară pentru eliberarea, preschimbarea sau pierderea/deteriorarea 
b revetului de turism.

Art. 44-48



IV. Prestări servicii • 772

(1) Eliberare brevet de turism – în vederea obţinerii brevetului de turism, persoana fizică 
depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea 
documentaţie:

a) cerere pentru eliberarea brevetului de t urism, conform modelului prezentat în anexa 
nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;
c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
d) copie de pe actele care atestă pregătirea pr ofesională, certificată pentru conformitate 

de către titular;
• cursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată  de 6 luni (720 ore) şi să 

fie acreditat de Autoritatea Naţională de Calificări.
e) copie de pe actele ca re atestă experienţa profesională, certificată pentru conformitate 

de către titular;
• dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate 

(conform art. 49) se va efectua prin următoarele modalităţi, după caz:
– copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la 

data de 01.01.2011);
– copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, 

însoţită de o adeverinţă de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;
– extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic 

angajator;
– copie certificată pentru conformitate de către titular ale actelor societăţii de turism şi copia 

certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz.
f) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
g) certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârşit 

fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară;
h) copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru 

conformitate de către titular, cu excepţia:
1) absolvenţilor, cu examen de licenţă, ai unei facultăţi acreditate cu  specializare turism, 

absolvenţilor unui master sau doctorat î n turism;
2) absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională;
3) absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie 

internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri internaţionale;
4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism î n afara României cel puţin un an;
5) cetăţenilor români cu dublă cetăţenie;
6) absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine;
7) cabani erului.
(2) Preschimbare brevet de turism[1] – în cazul în care au intervenit modificări privind 

îndeplinirea  criteriilor de acordare a brevetului de turism care să permită unei persoane, conform 
legislaţiei în vigoare, obţinerea brevetului de turism pentru o funcţie superioară, deţinătorul 
brevetului de tur ism poate solicita preschimbarea brevetului de turism. În această situaţie pot 
fi deţinătorii bre vetelor de turism emise anterior pentru funcţiile  de: cabanier, director de agenţie 
de turism, director de hotel sau  director de restaurant care îndeplinesc criteriile privind eliberarea 
brevetului de turism pentru funcţia de manager în activitatea de turism. Persoana în cauză 
trebuie să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, 
următoarea documentaţie:

a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa 
nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;

[1] În cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei, brevetul de turism nu se preschimbă.
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c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate 

de către titular;
e) copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru conformitate 

de către titular;
f) copie de pe atestatul de limbă str ăină de circulaţie internaţională, certificată pentru 

conformitate de către titular;
g) certificat valabil de cazier judiciar, fă ră înscrieri;
h) certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a săvâr şit 

fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financ iară;
i) originalul brevetului (brevetelor) de turism emis(e) anterior, după caz. 
(3) Eliberare duplicat brevet de  turism – în cazul pierderii sau deteriorării brevetului de 

turism, persoana în cauză poate solicita eliberarea unui  duplicat al brevetului de turism. În 
acest sens, solicitantul depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul 
 turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere pe ntru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa 
nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) copie certificată pentru conformitate de către titular de pe actul de identita te;
c) anunţul sau copia anunţului de pierdere a brevetului de turism, certificată pentru conformitate 

de titular prin care îl declară nul, publicat într-un cotidian local sau naţional, după caz;
d) originalul brevetului de turism deteriorat, după caz;
e) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
f) certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârşit fapte 

sancţionate d e legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară.

Art. 49. Criteriile minime obligatorii pentru obţinerea b revetului de turism:
(1) Manager în activitatea de turism – în vederea obţinerii brevetu lui de turism pentru funcţia 

de manager în activitatea de turism, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele 
cerinţe:

a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu  specializare turism şi 
al unui curs de formare managerială /masterat/doctorat în domeniul turismului, după caz;

b) este a bsolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism şi 
care deţine o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului, într-o funcţie de conducere 
sau de specialitate;

c)  este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare 
managerială/masterat/doctorat în domeniul turismului, are o vechime în muncă de minim 2 ani 
în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de 
circula ţie internaţională (după caz);

d) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi are o vechime de 
minim 3 ani într-o funcţie de specialitate în cadrul instituţiei publice  centrale responsabile în 
domeniul turismului.

(2) Director de agenţie de turism – în vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia 
de director de agenţie de turism, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoa rele 
cerinţe:

a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare 
managerială specific activităţilor agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 2 ani 
în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de 
circulaţie internaţională (după caz);

b) este a bsolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare 
managerială specific activităţii agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 3 ani în 
domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în 
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domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină 
de circulaţie internaţională.

(3) Director de hotel – în vede rea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de director 
de hotel, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:

a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare 
managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul 
turismului într-o fun cţie de conducere şi deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională 
(după caz);

b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare 
managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul 
turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul 
turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină de 
circulaţie internaţională.

(4) Director de restaurant – în vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de director 
de restaurant, solicitantul treb uie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:

a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de formare 
managerială specific activităţii de restauraţie, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul 
turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de limbă străină de circulaţ ie 
internaţională (după caz);

b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare 
managerială specific activităţii de restauraţie, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul 
turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul 
turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un atestat de limbă străină de 
circulaţie internaţională.

(5) Cabanier – în vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de cabanier, solicitantul 
trebuie să fie absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de form are 
managerială specific activităţii hoteliere.

Capitolul X. Dispoziţii privind procedura 
de eliberare a brevetului de turism

Art. 50. (1) Cererea solicitantului este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar 
nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoţită de documentaţia 
completă. Termenul poa te fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile 
calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă 
de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Prelungirea termenului de 
soluţionare precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate 
solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

(2) În cazul  unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul 
turismului informează solicitantul, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de 
documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de analizare 
a documentaţiei prevăzut la alin. (1).

(3) Dacă în termen de 6 lu ni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută la alin. (2) 
nu este completată, aceasta se clasează.

Art. 51. La documentaţiile întocmite conform prevederilor art. 48 şi a condiţiilor prevăzute 
la art. 49 sau pentru îndeplinirea procedurii de emitere a brevetului de turism prevăzute la 
art. 50, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră 
necesar, poate solicita persoanei fi zice în cauză şi alte documente suplimentare justifi cative.

Art. 52. Macheta brevetului de turism este prezentată în anexa nr. 12 la prezentele norme.
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Art. 53. Obligaţia intrării în posesie a brevetului de turism în format  original revine exclusiv 
solicitantului şi se eliberează doar la cererea, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:

a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, 
solicitantului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;

b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servici i poştale, la adresa de destinaţie 
indicată de solicitant, cu plata ramburs.

Capitolul XI. Alte dispoziţii

Art. 54. Procedurile prevăzute în prezentul act n ormativ pot fi îndeplinite şi prin intermediul 
punctului de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de 
a furniza servicii în România.

Art. 55. Pentru operatorii economici străini sau pentru persoanele fi zice din statele membre 
ale Uniunii Europene (UE) sau aparţi nând Spaţiului Economic European (SEE), în cazul în 
care este necesară verifi carea legalităţii  documentelor depuse în vederea autorizării, instituţia 
publică centrală responsabilă în domeniul turismului poate contacta autorităţile competente 
din statul membru UE sau SEE în cauză, prin interme diul Sistemului de Informare în cadrul 
Pieţei Interne (IMI), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 49/2009 privind libertatea de  stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza 
servicii în România.

Art. 56. Solicitările depuse de operatorii economici şi de persoanele fi zice privind eliberarea 
cert ifi catelor de clasifi care, a licenţelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrării în 
vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi  soluţionate conform condiţiilor în vigoare la 
momentul depunerii acestora la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul 
turismului.

Art. 57. Benefi ciarilor proiectelor de inve stiţii fi nanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007 – 2013 (PNDR) le sunt aplicabile condiţiile şi criteriile minime obligatorii în vigoare 
la data obţinerii avizului de specialitate privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului 
şi a certifi catului de clasifi care (după caz) emis(e) de instituţia publică centrală responsabilă 
în domeniul turismului, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 58. Fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice următoarele anexe:
 – Anexa nr. 1 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de prim ire turistice 

cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament şi mot el;
– Anexa nr. 1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structuril or de primire turistice cu 

funcţiuni de cazare de tip hotel şi hotel  apartament;
– Anexa nr. 1.1.1 Lista orientativă a serviciilor suplimentare c e pot fi prestate în structuri 

de primire turistice cu funcţiuni de cazare;
 – Anexa nr. 1.2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire tu ristice 

cu funcţiuni de cazare de tip hostel;
– Anexa nr. 1.3 Criterii minime obligatori i privind clasificarea structurilor de primire turistice 

cu funcţiuni de cazare de tip cabană turisti că;
– Anexa nr. 1.4 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primir e turistice 

cu funcţiuni de cazare de tip vilă şi bungalow;
– Anexa nr. 1.5 Criteri i minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire tur istice 

cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturisti că;
– Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasifi carea structurilor de primire turistice cu 

funcţiuni de cazare de tip pensiune tu ristică şi pensiune agroturistică;
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– Anexa nr. 1.6 Criterii minime obligatorii privind clasif icarea structurilor de primire turistice 
cu funcţiuni de cazare de tip camping, sat de vacanţă,  popas turistic şi căsuţă tip cam ping;

– Anexa nr. 1.7 Crite rii minime obligatorii privind clasificarea struct urilor de primire turistice 
cu funcţiuni de cazare de tip apartamente de închi riat şi camere de închi riat;

– Anexa nr. 1.8 Crit erii minime obligatorii  privind clasificarea str ucturilor de primire turistică 
cu  funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale;

– Anexa n r. 2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice 
cu funcţiuni de alimentaţie publică;

– Anexa nr. 3 Cerere standardizată dată în temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din hotărâre, 
în cazul eliberării certificatelor de clasificare;

– Anexa nr. 4 Fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe 
categorii şi tipuri;

– Anexa nr. 5 Fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile 
de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;

– Anexa nr. 6 Declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 11, alin. (1) 
din hotărâre în cazul eliberării licenţei de turism/anexei licenţei de turism;

– Anexa nr. 7 Criterii minime obligatorii privind încadrarea cu persona l şi pregătirea 
pro fesională în struct uri de primire turi stice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie pu blică;

– An exa nr. 8 C riterii pr ivind eliberarea licenţei de turism;
– Anexa nr. 9 Macheta certificatului de clasificare;
– Anexa nr. 9.1 Macheta fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii;
– Anexa nr. 9.2 Macheta fişei privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de 

primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;
– Anexa nr. 10 Macheta licenţei de turism;
– Anexa nr. 11 Macheta anexei licenţei de turism;
– Anexa nr. 12 Macheta brevetului de turism;
– Anexa nr. 13 Macheta mesajului „PRO NATURA”;
– Anexa nr. 14 Macheta autorizaţiei provizorii de funcţionare;
– Anexa nr. 15 Macheta formularului de informare pentru prestarea serviciilor specifice 

agenţiilor de turism în regim transfrontalier;
– Anexa nr. 16 Cerere tip pentru eliberarea brevetului de turism.

Anexa nr. 1

Defi niţii şi criterii minime obligatorii privind clasifi carea structurilor de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel-apartament şi motel

Hotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care 
pune la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare (camere,  garsoniere, apartamente, suite, duplexuri) 
dotate corespunzător, asigură prestări de servicii specifice, dispune de hol de primire/recepţie 
şi după caz, de spaţii de alimentaţie publică.

Hotelul-apartament este acel hotel compus numai din apartamente şi/sau garsoniere, dotate 
astfel încât să asigure păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi servirea mese i în incinta 
acestora, sau care are restaurant propriu, cu servire permanentă prin room-service.

Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în imediata apropiere 
a arterelor intens circulate, dotată şi amenajată atât pentru asigurarea serviciilor de  cazare şi 
alimentaţie pentru turişti, precum şi pentru parcarea în siguranţă a mijloacelor de transport.

Categoria de clasificare a hotelului şi a hotelului apartament este determinată de îndeplinirea 
în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice, 
precum şi  de realizarea următorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare 
prevăzute în anexa nr. 1.1.1, astfel:
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– pentru hotel de 5 stele 170 puncte
– pentru hotel de 4 stele 140 puncte
– pentru hotel de 3 stele 80 puncte
– pentru hotel de 2 stele 40 puncte.
Pentru hoteluri-apartament, punctajul este următorul:
– 5 stele 120 puncte
– 4 stele 80 puncte
– 3 stele 50 puncte
– 2 stele 25 puncte.

 Criterii minime obligatorii
Hoteluri Hoteluri-apartament Moteluri

stele stele stele
5 4 3 2 1 5 4 3 2 3 2 1

1. Starea generală a clădirii (exterior, interior):

– 
aspect:

– foarte bun x x x – – x x x – x – –
– bun – – – x x – – – x – x x

– spaţiile verzi, zonele de agrement, 
terenurile ambientale şi alte dotări 
exterioare aparţinând structurii de 
primire turistice să fi e bine întreţinute

x x x x x x x x x x x x

– fi rmă luminoasă sau iluminată cu tipul 
şi denumirea unităţii x x x – – x x x – x – –

– fi rmă cu tipul şi denumirea unităţii – – – x x – – – x – x x
– însemn distinctiv reprezentând 
categoria unităţii x x x x x x x x x x x x

– parcaj auto în folosinţa structurii de 
primire, cu pază, cu locuri delimitate de 
parcare şi dotat cu coşuri de gunoi

x – – – – x – – – – – –

– parcaj auto în folosinţa structurii de 
primire cu un număr de locuri de 
parcare de minim ... % din numărul 
spaţiilor de cazare1) cu locuri delimitate 
de parcare şi dotat cu coşuri de gunoi

50 40 20 20 – 50 40 40 30 100 100 100

1) În cazul structurilor de primire turistice clasifi cate şi construite anterior datei de 12.05.2008, numărul 
locurilor de parcare necesar poate fi  mai mic cu 50%
– intrări separate:
– pentru turişti şi bagaje x x x x x x x x x x x x
– pentru personal, primirea mărfurilor şi 
materialelor x x x x – x x x – x – –

– rampă de acces al cărucioarelor 
pentru persoanele cu dizabilităţi 
locomotorii

x x x x x x x x x – – –

2. Organizarea spaţiilor şi a serviciilor aferente:
– număr minim de spaţii de cazare 15 15 15 10 5 10 10 10 5 5 5 5
– hol de primire (recepţie) în suprafaţă 
minimă de ... mp/spaţiu de cazare 2,5 2 2 1,5 1 1,5 1 0,5 0,5 x x x

În cazul hotelurilor de mare capacitate (peste 200 spaţii de cazare), suprafaţa holului de primire poate 
fi  limitată la 400 mp pentru cele de 5 şi 4 stele, la 300 mp pentru cele de 3 stele, la 150 mp pentru 
cele de 2 şi 1 stea. La cele de mică capacitate (sub 200 spaţii de cazare) (inclusiv moteluri), holul nu 
poate fi  mai mic de 80 mp pentru cele de 4 şi 5 stele, de 30 mp pentru cele de 2 şi 3 stele şi de 15 mp 
pentru cele de 1 stea.
– recepţie cu:
– spaţiu pentru păstrat bagajele 
turiştilor x x x x – x x x x – – –

– spaţiu pentru păstrarea materialelor 
sportive (în zonele unde se practică 
sporturi de iarnă)

x x x – – x x x – – – –

Anexa nr. 1



IV. Prestări servicii • 778

– serviciul de recepţie cu:
– recepţioner 24 de ore x x x x – x x x – x – –
– recepţioner cu program fracţionat în 
funcţie de fl uxul turistic – – – – x – – – x – x x

– serviciul de primire accesibil prin 
clopoţel sau telefon în afara orelor de 
funcţionare a recepţiei

– – – – x – – – x – x x

– personal 
angajat cu 
atribuţii de: 

– portar-uşier x – – – – x – – – – – –
– bagajist2) x x x – – x x x – – – –
– comisionar-curier x x – – – x x x – – – –

– cameriste x x x x x x x x x x x x
– serviciu de securitate şi pază 
(conform legislaţiei în vigoare) x x x x x x x x x x x x

– sală de mese/spaţiu amenajat pentru 
servit masa pentru personalul angajat 
(la hoteluri cu peste 100 de spaţii de 
cazare)

x x – – – x x – – – – –

– spaţiu pentru administraţie x x x x x x x x x x x x
– ofi cii pentru cameriste x x x x x x x x x x x x
2) La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de spaţii de cazare.
3. Instalaţii
– sistem de climatizare*/aer condiţionat x x x3) – – x x x3) – – – –
*) Pentru construcţiile noi clasifi cate după 15.03.2011 este obligatoriu sistemul de climatizare
3) Criteriu obligatoriu pentru hotelurile de 3 stele situate pe Litoralul Mării Negre
– sistem de încălzire admis de normele 
P.S.I. (unităţile cu activitate sezonieră 
estivală sunt exceptate)

x x x x x x x x x x x x

– izolarea fonică a spaţiilor x x x x x x x x x x x x
– iluminatul electric în spaţiile de cazare:
– cel puţin o sursă principală x x x x x x x x x x x x
– o sursă individuală pentru fi ecare loc 
(veioză sau aplică) x x x x x x x x x x x x

– grup electrogen sau minim două 
surse de energie electrică la hoteluri cu 
capacitate de peste ... *) spaţii de 
cazare

20 50 80 – – 20 50 80 – – – –

*) Criteriu obligatoriu pentru construcţiile clasifi cate de la data intrării în vigoare a prezentelor norme 
metodologice

– 
ascensoare

la clădirile cu cel puţin 
P+.... 4)

P
+1

P
+2

P*)
+3

P
+5

P
+6

P
+2

P
+3

P
+3

P
+4    

la clădirile cu cel puţin 
... spaţii de cazare4) 15 20 50 50 50 5 10 10 10 – – –

4) cele două criterii se aplică cumulativ.
*) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de 01.01.1990 şi clasifi cate 
anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se admite şi P+4.
silenţioase şi rapide x x – – – x x – – – – –
în bună stare de 
funcţionare x x x x x x x x x – – –

– ascensoare pentru turişti (minimum 
două la hotelurile de 2-5 stele cu o 
capacitate de peste 200 de locuri, din 
care, la hotelurile de cură balneară unul 
va fi  de tip sanatorial)

x x x x – x x x – – – –
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– ascensor pentru 
personal, bagaje, 
scopuri 
gospodăreşti şi 
serviciu în cameră, 
la hotelurile cu cel 
puţin:

50 spaţii de cazare x x – – – x x – –    

80 spaţii de cazare   x**     x**     

**) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de 01.01.1990 şi clasifi cate anterior intrării 
în vigoare a prezentelor norme metodologice, criteriul este obligatoriu la unităţile cu cel puţin P+4.
4. Suprafaţa minimă a camerelor (fără grup sanitar):5)

– cameră cu 1 loc 16 15 13 11 10 – – – – 12 10 9
– cameră cu 2 locuri 20 18 15 12 11 – – – – 12 11 10
– cameră cu 3 locuri – – – 15 14 – – – – – – 13
– cameră cu 4 locuri – – – – 20 – – – – – – 18
– salonul din apartament 20 18 16 13 12 20 18 16 13 14 12 11
– dormitorul din apartament sau 
garsonieră 20 18 15 12 11 20 18 16 13 14 12 11

5) În cazul structurilor de primire turistice clasifi cate şi construite anterior datei de 12.05.2008, 
suprafeţele camerelor pot fi  cu 15 % mai mici.
5. Suprafaţa minimă a camerei de baie 
... mp6) 4 4 3,5 3 – 4 4 3,5 3 3,5 3 –

6. Înălţimea minimă a spaţiilor de 
cazare ... m6) 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,8 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5

7. Culoarele şi scările principale vor 
avea lăţimea minimă de 1,40 m (casa 
scării va fi  separată de culoare)6)

x x x x – x x x x x x –

6) În cazul structurilor de primire turistice clasifi cate şi construite anterior datei de 12.05.2008, lăţimea 
minimă a culoarelor şi scărilor, înălţimea spaţiilor de cazare precum şi suprafaţa camerei de baie 
poate fi  cu 15% mai mică.
8. Numărul maxim de locuri dintr-o 
cameră 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4

– dormitorul din apartament sau din 
garsonieră 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9. Echiparea sanitară:
– camerele dispun de grup sanitar 
propriu (cadă sau cuvă/cabină cu duş, 
lavoar şi WC7)

x x x x – x x x x x x –

– WC separat de baie la hotelurile 
construite şi clasifi cate ulterior intrării în 
vigoare a prezentului ordin

x – – – – x – – – – – –

7) În cazul structurilor de primire turistice clasifi cate şi construite anterior datei de 12.05.2008 la 
categoria 1 stea se admit şi duşuri montate la bateria de la lavoar sau duşuri fără cuvă.
Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de baie proprie, astfel:
– sală de baie, cadă sau duş pentru 
maximum 15 locuri – – – – x – – – – – – x

– cabină WC şi lavoar pentru maximum 
10 locuri – – – – x – – – – – – x

– lavoare cu apă curentă caldă/rece cu 
program permanent – – – – x – – – – – – x

– grupuri sociale pentru personal: 
vestiare, duşuri, WC – separat pe sexe x x x x x x x x x x x x

– grup sanitar, separat pe sexe, în holul 
de recepţie la unităţile cu o capacitate 
mai mare de 14 spaţii de cazare

x x x x x x x x x x x x

Dotarea grupurilor sanitare
a) grupuri sanitare din spaţii de cazare:
– oglindă x x x x x x x x x x x x
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– coş pentru gunoi cu capac şi sac 
menajer x x x x x x x x x x x x

– cuier x x x x – x x x x x x –
– perie şi dezodorizant WC x x x x – x x x x x x –
– suport pentru prosoape x x x x x x x x x x x x
– derivaţie de telefon sau sistem 
cordless x – – – – x – – – – – –

– sistem apelare de urgenţă la 
structurile de primire turistice construite 
şi clasifi cate ulterior intrării în vigoare a 
prezentului ordin

x x – – – x x – – x – –

– uscător de păr x x – – – x x – – – – –
– săpun sau dozator cu săpun lichid x x x x x – – – – x x x
– hârtie igienică x x x x x x x x x x x x
– mâner de sprijin pentru intrare-ieşire 
din cadă x x x x – x x x – x x –

– şampon, gel pentru duş, cască de 
baie – x x – – x x x – x – –

– set de produse igienice şi cosmetice 
(minim 5 produse) x  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

– trei prosoape/persoană pentru: faţă, 
picioare şi baie x x x x x x x x x x x x

– covoraş/prosop antiderapant, sau alt 
echipament cu funcţiuni similare x x x x x x x x x x x x

– halat de baie/persoană x x – – – x x – – – – –
– papuci de unică folosinţă/persoană x x – – – x x – – – – –
b) grupuri sanitare comune:
– însemn pentru marcarea pe sexe x x x x x x x x x x x x
– cuier (ferit de stropire) – – – – x – – – – – – x
– portprosop sau anou – – – – x – – – – – – x
– oglindă x x x x x x x x x x x x
– coş pentru gunoi cu capac şi sac 
menajer x x x x x x x x x x x x

– dozator cu săpun lichid x x x x x x x x x x x x
– prosop rolă din hârtie sau din pânză/
uscător de mâini x x x x x x x x x x x x

– hârtie igienică x x x x x x x x x x x x
– perie şi dezodorizant WC x x x x x x x x x x x x
10. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în spaţiile de cazare, holuri şi coridoare
– Mobilier uniform ca stil
de foarte bună calitate x x – – – x x – – – – –
de bună calitate – – x x x – – x x x x x
a) Camere
– mochetă sau covoare (pardoselile din 
marmură, ceramică, lemn sau din alte 
materiale estetice, pot fi  acoperite 
parţial cu carpete)

x x x x x x x x x x x x

– somieră şi saltea x x x x x x x x x x x x
– salteluţă-husă de protecţie (realizată 
din material textil, lavabil şi 
hidroabsorbant)

x x x x x x x x x x x x

– noptiere sau alte piese similare x x x x x x x x x x x x
– fotolii/demifotolii sau scaune x x x – – x x x – x x –
– taburet – – – x x – – – x – – x
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– masă/măsuţă sau o suprafaţă de uz 
personal (se exceptează dormitorul din 
apartamente şi garsoniere)

x x x x x x x x x x x x

– birou sau masă de lucru cu scaun x x – – – x x – – – – –

– suprafaţă pentru scris de minim 0,3 
mp – – x – – – – – – – – –

– serviciu de birou (mapa, plicuri cu 
antet, hârtie de scris, pix, etc.)8) x x – – – x x – – – – –

8) Cu excepţia dormitoarelor din apartamente şi garsoniere
– oglindă în cameră x x x x x x x x x x x x
– tablou sau alt element decorativ x x x – – x x x – x – –
– suport pentru bagaje x x x x x x x x x x x x
– cuier mobil/pe perete sau în interiorul 
dulapului x x x x x x x x x x x x

– dulap sau spaţiu amenajat pentru 
lenjerie şi haine, dotat cu umeraşe x x x x x x x x x x x x

– veioză sau aplică la capătul patului 
(1 bucată/loc) x x x x x x x x x x x x

– scrumiere de masă pentru camerele 
şi spaţiile destinate pentru fumători x x x x x x x x x x x x

– pahare x x x x x x x x x x x x
– televizor cu recepţie canale TV x x x x – x x x x x – –
– minim 2 prize de alimentare cu 
energie şi priză pentru conexiune la 
internet sau sistem wireless

x x x – – x x – – – – –

– telefon x x x – – x x x – x – –
– minibar frigorifi c cu produse9) x x x*) – – x x x*) – x – –
9) Cu excepţia dormitoarelor din apartamente şi garsoniere
*) La categoria 3 stele produsele se oferă de la recepţie, la îndeplinirea formalităţilor de cazare, cu 
acceptarea produselor de către turist
– pled sau alte mijloace cu funcţiuni 
similare, cu cearşaf x x x x x x x x x x x x

– cearşaf pentru pat x x x x x x x x x x x x
– pernă mare înfăţată/pers. x x x x x x x x x x x x
– pernă suplimentară x x – – – x x – – – – –
– cuvertură/şal pentru pat sau alte 
mijloace similare x x x – – x x x – x – –

– perdele şi draperii sau alte mijloace 
obturante x x x x x x x x x x x x

– mijloace de protecţie împotriva 
insectelor x x x x x x x x x x x x

b) salonul din apartamente şi garsoniere:
– masă de lucru (birou) şi scaun x x – – – x x – – – – –
– set de birou (mapă, plicuri cu antet, 
hârtie de scris, pix, etc.). x x – – – x x – – – – –

– măsuţă/suprafaţă de uz personal de 
minim 0,3 mp x x x x x x x x x x x x

– tavă cu pahare x x x – – x x x – – – –
– fotolii sau demifotolii x x x x x x x x x x x x
– canapea pentru 2–3 persoane (la 
garsoniere este facultativ) x x x x x x x x x x – –

– corpuri de iluminat adecvate (lustră, 
lampadar, aplice etc.) x x x x x x x x x x x x

– televizor cu recepţie canale TV x x x x x x x x x x x x
– minibar frigorifi c cu produse x x – – – x x – – – – –
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– minibar frigorifi c/frigider – – x – – – – x – x – –
c) holul de primire, holuri şi coridoare de etaj:
– comptuar recepţie (la moteluri poate 
fi  comun cu barul) x x x x x x x x x x x x

– utilizarea sistemelor informatice de 
gestiune fi scalizate x x x x x x x x x x x x

– canapele x x – – – x x – – – – –
– fotolii x x x – – x x x – x – –
– demifotolii – – – x x – – – x – x x
– masă de hol x x x x x x x x x x x x
– aparat de curăţat încălţămintea x x – – – x x – – x – –
– corpuri de iluminat adecvate 
(candelabre, plafoniere, etc.) x x x x x x x x x x x x

11. Seif/posibilităţi de depozitare a valorilor
– la recepţie – – x x x – – x x x x x
– în cameră (încastrat) sau încăpere 
dotată cu seifuri pentru fi ecare cameră x x – – – x x – – – – –

12. Fax la recepţie x x x x x x x x x x x –
13. Încasarea contravalorii serviciilor şi 
prin mijloace electronice de plată 
(carduri)

x x x x – x x x x x – –

14. Spaţiu pentru alimentaţie:
– restaurant amplasat în structura de 
primire turistică x x  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

– spaţiu amenajat pentru prepararea şi 
servirea micului dejun – la structurile de 
cazare care nu dispun de nicio unitate 
de alimentaţie

– – x – – – – – – x x –

– bucătărie complet echipată în 
apartament (sau restaurant care 
asigura serviciu de room-service 
permanent)

– – – – – x x x x – – –

15. Bar de zi/cafe-bar x x – – – – – – – x – –

16. Spaţii pentru organizare de 
evenimente, întâlniri de afaceri, 
congrese, recepţii, conferinţe etc. la 
hotelurile cu peste 100 de spaţii de 
cazare (cel puţin o sală, cu o capacitate 
minimă egală cu numărul de spaţii de 
cazare)

x x  – –  –  –  –  –  –  –  –  –

17. Servicii de agrement/
relaxare – minim trei servicii x  –  – –  –  – –  –  –  –  –  –

18. Spaţiu amenajat cu computer şi 
conexiuni pentru acces internet x x x          

19. Servicii minime oferite turiştilor, cu plată sau fără plată:
– servicii telefonice locale, interurbane, 
internaţionale, cu plata tarifului şi a 
comisionului

x x x x x x x x x x x x

– vânzări de mărfuri şi de articole de 
strictă necesitate, suveniruri, ziare, 
vederi etc.

x x x x x x x x x x x x

– room-service x x  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
– servirea micului dejun x x x – – – – – – x – –
– informaţii turistice şi culturale x x x x x x x x x x x x
– păstrarea obiectelor de valoare ale 
turiştilor x x x x x x x x x x x x

– serviciul pentru transportul bagajelor x x x – – x x x – – – –
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– serviciul comisionar-curier x x x – – x x x – – – –
– acordarea de prim ajutor în caz de 
urgenţă/trusă medicală x x x x x x x x x x x x

– trezirea clienţilor la cerere x x x x x x x x x x x x
– primirea şi transmiterea mesajelor şi 
a corespondenţei pentru turişti x x x x x x x x x x x x

– rezervarea de bilete pe mijloace de 
transport x x x x x x x x x x x x

– servicii de spălătorie/curăţătorie x x x x  – –  –  –  –  –  –  –
20. Alte criterii:             
– personalul care deserveşte turiştii să 
cunoască cel puţin o limbă străină de 
circulaţie internaţională, în proporţie de 
...% din personalul de servire

75 
%

50 
%

25 
% – – 75 

%
50 
%

25 
% – 25 

% – –

21. Criterii suplimentare de evaluare 
[anexa nr. 1.1] – puncte 170 140 80 40 – 120 80 50 25 – – –

Anexa nr. 1.1

Criterii suplimentare privind clasifi carea structurilor de primire turistice 
cu funcţiuni de cazare de tip hotel şi hotel apartament

 CRITERII SUPLIMENTARE*
*) Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru categoria respectivă Puncte

1. Sisteme de management
Implementarea unui sistem de management al calităţii 25
Implementarea unui sistem de management de mediu 25
Implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor 25
Implementarea unui sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională 25
Obţinerea etichetei ecologice 25
2. Protecţia turiştilor
Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere civilă a structurilor de primire turistice 30
3. Construcţii/Instalaţii/Dotări  
Restaurant 15
Bar 10
Salon/spaţiu amenajat pentru prepararea şi servirea micului dejun 10
Cofetărie 5
Instalaţii de parfumare şi împrospătare a aerului în spaţiile comune 2
Climatizare în spaţiile de cazare 15
Instalaţie de aer condiţionat în alte spaţii de cazare 10
Climatizare în săli de seminarii şi conferinţe 15
Instalaţie de aer condiţionat în săli de seminarii şi conferinţe 10
Climatizare în alte spaţii 15
Instalaţie de aer condiţionat în alte spaţii 10
Garaje pentru minimum 20% din numărul spaţiilor de cazare 10
Parcaj auto propriu, cu pază, pentru minimum 30% din numărul spaţiilor de cazare 10
Ferestre antifonice 10
Camere adecvate pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii (mai mult de 1 cameră din totalul 
spaţiilor de cazare) 15

Maşină pentru curăţat încălţăminte, la recepţie şi pe fi ecare nivel 5
Ascensor 20
Recepţie TV prin satelit/cablu în spaţiile de cazare 5
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Cadă în camera de baie pentru minim 25% din spaţiile de cazare 10
Cabină duş cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30% din spaţiile de cazare 10
Spaţii comerciale gen butic (fr. boutique) 10
Instalaţii de energie alternativă funcţionale şi care asigură minimum
5% din consumul general

30
 

Derivaţie de telefon în camera de baie sau sistem cordless 10
4. Servicii suplimentare
Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet 5
Spălătorie proprie 20
Curăţătorie proprie 20
Salon de cosmetică şi/sau de frizerie şi coafură 5
Robot-telefon în spaţiile de cazare 5
Telefon în spaţiile de cazare la hoteluri de 2 stele şi 1 stea 5
Sistem de preluare mesaje telefonice 5
Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, cântar de persoane, maşină de călcat, halat de 
baie (dacă se întrunesc 3 criterii, se acordă) 5

Închirieri de maşini – servicii de agenţie 2
Reviste şi ziare, gratuite, în holul de primire, la dispoziţia turiştilor 2
Hărţi cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei sau al localităţii 2
Chestionare pentru testarea opiniei turiştilor cu privire la calitatea serviciilor oferite 2
Punct de comercializare a produselor de igienă personală, minim 4 articole de bază 2
Cafetieră, cafea solubilă, ceai, zahăr la pliculeţe, în toate spaţiile de cazare 5
Perie/burete de pantofi , perie de haine, în toate spaţiile de cazare 2
Trusă ac cu aţă, în toate spaţiile de cazare 2
Serviciu de birou, în toate spaţiile de cazare 2
Puişor pernă înfăţată, în toate spaţiile de cazare 2
Rezervare de bilete la recepţie (spectacole, teatru, fi lm) 2
Autoturism inscripţionat cu logo-ul hotelului şi alocat pentru transferuri 5
Asigurarea cu umbrele de ploaie 2
5. Spaţii de agrement şi fi tness
Piscină acoperită ce dispune de dotări tehnice şi spaţii auxiliare 30
Piscină în aer liber ce dispune de dotări tehnice şi spaţii auxiliare 25
Baie cu abur 15
Sală de tenis 15
Saună 15
Hol de relaxare (cu şezlonguri) 5
Solar 5
Popice 5
Bowling 10
Teren de tenis 10
Teren de volei 10
Teren de badminton 10
Animator 10
Profesor de sport 10
Ghid de turism 10
Servicii de masaj 5
Sală de forţă (fi tness-body building, minimum 4 aparate) 5
Gimnastică medicală 10
Baby-sitter 10
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Spaţii de joacă pentru copii (interior sau exterior) 8
Spaţiu verde de odihnă/ştrand 5
Minigolf 8
Închirieri de obiecte sportive (schi, bărci, biciclete) 5
Tenis de masă 2
Biliard 2
6. Posibilităţi de organizare de recepţii, conferinţe, banchete, centre de afaceri
Salon pentru organizare de recepţii, banchete, pentru minimum 100 de persoane 15
Spaţii pentru organizarea conferinţelor şi evenimentelor după suprafaţa totală alocată:
– până la 100 mp 10
– între 100 mp şi 250 mp 20
– între 250 mp şi 500 mp 25
– între 500 şi 1000 mp 50
– peste 1000 mp 90
Spaţiu dotat cu computere cu acces internet 5
Închiriere laptop 5
Instalaţii de sonorizare 5
Ecran de proiecţie 2
Perete pentru afi şaj 2
Retroproiector 2
Videoproiector multimedia 5
Ecran retractabil acţionat electric 3
Cameră video 2
Unităţi TV, LCD cu diagonală minim 66 cm 5
Sistem complet (emiţători, receptori, cabine) pentru traducere simultană 15
Telefon mobil 2
Telefon/fax 2
Copiator pentru uzul spaţiilor de reuniuni 2
Reportofon 2
Conexiuni pe cablu sau wireless internet în spaţiile de reuniuni 2
Pupitru orator 2
CD player, DVD player 5
Total punctaj realizat  
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Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi  prestate 
în structuri de pr imire turisti ce cu fun cţiu ni de cazar e

1. Servici i de po ştă, telecomunicaţii şi publicitate :
– convorbiri telefonice;
– acces internet;
– fax;
– antenă  satel it;
– p rogram  video in tern;
–  TV cablu;
– vânză ri de cărţi poştale, ilus trate, timbre poşt ale, reviste;
– vânzări d e material e de pr omovare  turisti că (CD-uri,  DVD-uri, albume, ghidu ri, pliante).
2. Se rvicii personale:
– f rizerie;
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– c oafură;
– cosmetică ;
– manichiură;
– pedi chiură;
– gimnastică d e întreţin ere;
– exerciţi i fizice şi cură p entru slăbire;
– spălătorie şi curăţ ătorie;
– curăţat încăl ţăminte.
3. Închirieri de:
– CD-uri,  DVD-uri;
– laptopuri;
– frigidere;
– tele vizoare;
–  pături suplimentare;
– jocuri distractive (rummy,  tabl e, şah );
–  echipam ent şi  materia le spo rtive;
– s ăli de re cepţie, s impozioa ne etc.;
– birouri pentru firme;
– birouri  pentru oameni de afaceri;
–  instalaţii pe ntru t raducere simultană;
–  locuinţe  pentru reprezen tanţi de firme;
– locuri de  garaj;
– b iciclete şi tr iciclete;
– amba rcaţiuni (şalupe, bărci);
– a rticole de ştrand şi plajă ( umbrele,  şezlonguri, cear ceafuri);
– auto turisme cu/fără şo fer (rent-a-car );
– terenu ri de sport ;
– a rtico le de uz gospodăresc pentru ca mpinguri;
– inv entar suplimentar (pi lote, pleduri, cearceafuri, perne etc. ) în campinguri;
– maşini de călcat;
 – maşini automate d e spălat rufe în campingur i.
4. Servicii de educaţie  fizică şi sport:
– înot ;
– patin aj;
– schi;
– echitaţie;
– popice;
– gimnastică ;
– alpinism;
– tenis de câm p;
– tenis de masă;
– tir cu arcul;
– schi nautic;
– şcoli pentru sc hi, patinaj, înot, tenis etc.
5. Servicii de cult ură şi artă:
– organizare dir ectă şi procurare de b ilete pentru:
– spe ctacole de teatru;
 – concerte;
–  carnavaluri.
6. Dive rse alte servicii:
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–  room-service;
– spălat  şi călcat lenjerie;
– spălat, călcat, curăţat obi ectele turiştilor;
– comisiona r-curier;
– l ucrări de secr etariat;
– multiplicări de documente;
– rezerv ări de locuri la hoteluri în alte local ităţi;
– rezervări de locuri în  unităţi de alimentaţie;
– parcare auto;
– supraveghere copii, bătrâni;
– grădiniţă pentru copii;
– procurări bilete de tren, avion;
– transport hotel-aeroport;
– piscină, saună;
– sală de fitness;
– solar;
– masaj;
– organizare de banchete, recepţii, mese oficiale, nunţi;
– ghid de turism autorizat;
– tratamente geriatrice şi reumatismale;
– tratamente prin metode româneşti (Gerovital, Amar etc.) şi străine;
– asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu;
– organizarea de partide de pescuit;
– abonamente la mijloacele de transport pe cablu;
– bilete pentru mijloacele de transport în comun;
– plimbări cu căruţa, trăsura, sania etc.;
– schimb valutar;
– vânzări de mărfuri – puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare, flori etc.);
– vânzări de excursii pe trasee interne şi externe;
– vânzări de locuri la diferite acţiuni specifice (festivaluri, seri folclorice, degustări de vinuri 

etc.).
7. Servicii gratuite:
– informaţii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii;
– încărcarea, descărcarea şi transportul bagajelor;
– trezirea turiştilor la ora solicitată;
– obţinerea legăturilor telefonice;
– păstrarea obiectelor de valoare;
– transmiterea de mesaje;
– predarea corespondenţei turiştilor;
– expedierea corespondenţei turiştilor;
– asigurarea de ziare, reviste în holuri;
– acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de 

accidente;
– păstrarea obiectelor uitate şi anunţarea turiştilor;
– păstrarea bagajelor;
– comenzi pentru taximetre;
– expediere prin „retur” la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea turiştilor;
– facilitarea cazării pasagerilor în alte spaţii de cazare din localitate;
– oferirea de materiale de promovare şi informare turistică;
– servicii de parcare şi garare.
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Anexa nr. 1.2

Defi niţie şi criterii minime obligatorii privind clasifi carea structurilor 
de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hostel

Hostelul este o structură de primire turistică cu o capacitate minimă de 3 camere, garsoniere 
sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, în spaţii amenajate, de regulă, 
în clădiri cu altă destinaţie iniţială decât cea de cazare turistică.

Structurile de primire turisti ce clasificate anterior datei de 12.05.2008 ca „hotel pentru tineret” 
vor fi clasificate „hostel”.

 Criterii minime obligatorii
Hosteluri

stele
3 2 1

1. Criterii generale:
– clădirea să fi e în stare bună, cu aspect corespunzător x x x
– fi rmă cu denumirea unităţii şi însemne distinctive privind categoria x x x
– parcare pentru biciclete x – –
2. Organizarea spaţiilor şi serviciilor:
– numărul minim al spaţiilor de cazare (camere sau apartamente) 5 4 3
– hol de primire x x x
– spaţiu pentru administraţie x x x
– serviciu de recepţie, cu program fracţionat în funcţie de fl uxul turistic x x x
3. Instalaţii:
– încălzire centrală (unităţile cu activitate sezonieră estivală sunt exceptate) x x x
– la unităţile de categoria 1 şi 2 stele se vor accepta şi sobe de teracotă – x x

– iluminatul electric în 
cameră:

– o sursă principală x x x
– o sursă individuală la capătul patului (veioze sau aplice) x x x

4. Suprafaţa camerelor să fi e corelată cu numărul de paturi, inclusiv cele suprapuse, 
cu condiţia asigurării unui volum minim de aer de 12 mc/persoană. x x x

5. Înălţimea minimă a spaţiilor de cazare
În cazul structurilor de primire turistice clasifi cate şi construite anterior datei de 
12.05.2008 se admite o reducere de până la 10%.

2,7 2,6 2,6

6. Numărul maxim de paturi/locuri într-o cameră 4 10 peste 
10

7. Echipare sanitară:
– camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă/cabină duş, lavoar şi WC) x – –
– grup sanitar comun, separat pe sexe, astfel:
– minimum 1 WC pentru 10 persoane – x x
– minimum 1 lavoar pentru 10 persoane – x x
– un duş pentru 10 persoane – x x
8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte:
a) camere:
– pardoseli simple şi uşor lavabile x x x
– mochetă, covoare sau carpete x – –
– pat cu somieră sau cu saltea tip relaxa (patul la hosteluri va avea minimum 80 x 
190 cm, iar distanţa dintre paturi va fi  de minimum 75 cm) x x x

– salteluţă/husă de protecţie (realizată din material textil, lavabil şi hidroabsorbant) x x x
– dulap pentru haine, sau spaţiu amenajat pentru lenjerie şi haine, cu umeraşe*) x x –
*) Dulapul sau spaţiul amenajat pentru lenjerie şi haine poate fi  şi în afara camerei.
– suport sau spaţii pentru bagaje x x x
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– cuier pentru haine – – x
– scaune/taburete/banchete (pot fi  în console rabatabile) x x x
– masă/măsuţă (poate fi  în consolă rabatabilă) x x –
– noptiere/etajere x x –
– lenjerie de pat x x x
– draperii sau alte mijloace obturante x x x
– mijloace de protecţie împotriva insectelor x x x
– coş pentru gunoi x x x
– prosop pluşat pentru faţă x x –
– prosop pluşat pentru baie x x –
– pahare pentru apă x x –
– săpun pentru turişti sau dozator x x x
– hârtie igienică x x x
b) salonul din apartamente şi garsoniere:
– masă/măsuţă x – –
– fotolii, demifotolii x x –
– canapea pentru 2-3 persoane (la garsoniere este facultativ) x x –
– corpuri de iluminat adecvate x x –
– vază de fl ori sau aranjament fl oral x – –
– televizor cu recepţie canale TV x x –
– frigider sau minibar frigorifi c x x –
c) grupuri sanitare comune:
– însemn pentru marcarea pe sexe x x x
– cuier pentru haine (ferit de stropire) x x x
– anou/portprosop x x x
– oglindă x x x
– coş pentru gunoi şi saci menajeri x x x
– dozator pentru săpun lichid x x x
– prosop-rolă, sau uscător de mâini x x x
– hârtie igienică x x x
9. Seif/posibilităţi pentru păstrarea valorilor turiştilor, la recepţie sau la administraţie x x x
10. Telefon în holul de primire x x x
11. Încasarea contravalorii serviciilor şi prin mijloace electronice de plată (carduri) x – –
12. Spaţiu pentru prepararea şi servirea micului dejun x x –
13. Spaţiu amenajat pentru întâlniri ale oaspeţilor (poate fi  şi în aer liber) x x x
14. Servicii minime oferite turiştilor:
– spălat, călcat lenjerie x x –
– serviciu de recepţie cu personal instruit, cunoscător a cel puţin unei limbi străine 
de circulaţie internaţională x – –

– informaţii turistice în limba română şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională x x –

Anexa nr. 1.3

Defi niţie şi criterii minime obligatorii privind clasifi carea structurilor 
de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip cabană turistică

Cabană  turistică este o structură de primire turistică de capacitate relativ redusă, funcţionând 
în clădire independentă, cu arhitectură specifică, care asigură cazarea, alimentaţia şi alte 
servicii specifice necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă în zone montane, rezervaţii 
naturale, în apropierea staţiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic.
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 Criterii minime obligatorii
Cabane turistice

stele
3 2 1

1. Criterii generale:
– clădirea să fi e în stare bună, cu aspect corespunzător x x x
– fi rmă la intrarea în cabană (cabană turistică, cabană de vânătoare, de 
pescuit), cu indicarea categoriei, a denumirii masivului şi a altitudinii x x x

– parcaj la unităţile cu acces auto x x –
– intrare separată pentru primirea mărfurilor x – –
2. Organizarea spaţiilor:
– hol de primire x – –
– recepţie care poate fi  amenajată şi în sala de mese x x x
– garderobă pentru echipament sportiv la unităţile situate în zone unde pot fi  
practicate sporturi de iarnă x x –

– spaţiu pentru administraţie şi pentru păstrarea valorilor turiştilor x x x
– spaţiu pentru păstrarea bagajelor turiştilor x x x
– camere pentru cazarea personalului, separate pe sexe (la cabanele izolate) x x x
– ofi ciu pentru cameriste (unul pentru maximum 60 de locuri) x x x
– magazie pentru păstrarea lenjeriei şi a obiectelor de inventar x x x
3. Instalaţii de:
– încălzire cu sobe sau cu alte mijloace admise de normele P.S.I. x x x
– iluminat propriu (din reţeaua publică, generator sau alte mijloace admise de 
normele P.S.I.) x x x

– sistem de avertizare luminoasă (girofar) la cabane situate în locuri greu 
accesibile. Marcaje refl ectorizante pe trasee, într-un perimetru de minimum 
100 m

x x x

4. Suprafaţa minimă (în mp) pentru cel puţin 75% din numărul de camere:
– camere cu 1 un loc 9 8 7
– camere cu 2 două locuri 11 10 9
– camere cu 3 trei locuri 15 14 12
– camere cu peste 3 locuri (se vor asigura minimum 4 mp/loc) x x x
5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi  asigurat în toate camerele x x x

6. Numărul maxim de locuri într-o cameră: 4 8 peste 
8

7. Echipare sanitară:
– camerele dispun de baie (cuvă cu duş, lavoar şi WC) în proporţie de minimum 
...% 25 – –

– grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe, compus din:
– 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 15 locuri x – –
– 1 cabină WC la 10 locuri (separate de cele care deservesc unitatea de 
alimentaţie publică) x x x

– 1 spălător cu lavoar cu apă curentă, caldă/rece la 10 locuri x x x
– dotarea băilor din camere:
– oglindă x x –
– săpun sau dozator cu săpun x x x
– coş pentru gunoi x x x
– anou pentru prosoape x x –
– prosop pentru faţă x x x
– prosop pentru baie x x –
– dotarea grupurilor sanitare comune:
– însemne pentru marcarea pe sexe x x x
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– cuier haine x x x
– oglindă x x x
– portprosop x x x
– dozator cu săpun x x x
La unităţile de categoria 1 stea se admit şi WC uscate şi spălătoare exterioare, 
alimentate de la surse naturale sau rezervoare.
8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în camere:
– pat cu saltea şi salteluţă de protecţie (paturile pot fi  şi suprapuse) x x x
– noptieră sau alte piese similare x x –
– scaun sau taburet x x x
– veioză sau aplică la capătul patului x x –
– dulap sau spaţiu amenajat pentru haine, cu umeraşe (3 bucăţi/loc) x – –
– cuier de perete x x x
– masă x x x
– oglindă x x x
– lampă, plafonieră sau aplică x x x
– pahare (câte unul pentru fi ecare turist) x x x
– perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele, transperante etc.) x x x
– mijloace de protecţie împotriva insectelor x x x
– pled sau pătură (sau alte mijloace cu funcţiuni similare), cu cearşaf 
(2 bucăţi/loc) x x x

– pernă înfăţată x x x
– cearşaf de pat x x x
– prosop pentru faţă, prosop de baie x x x
9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere:
– canapea pentru 2-3 persoane x x –
– fotolii/demifotolii x x –
– masă/măsuţă x x –
– frigider x x –
– televizor cu recepţie canale TV x x –
– draperii sau alte mijloace obturante x x –
10. Serviciul telefonic disponibil:
– telefon la recepţie, la dispoziţia turiştilor
La cabanele de creastă se admit şi staţii radio de emisie–recepţie sau telefoane 
mobile, după caz.

x x x

11. Facilităţi pentru organizarea activităţilor de agrement şi sportive (schi, 
patinaj, terenuri de sport, piscină, saună, sală de gimnastică, monitor pentru 
diverse activităţi de agrement sau sportive etc.): – asigurarea a cel puţin 
... activităţi

3 2 1

12. Unitate de alimentaţie publică
– la cabanele de 1 stea, situate în zone greu accesibile, se admit şi puncte de 
preparare şi servire a mesei

x x x

13. Televizor în spaţii comune, la dispoziţia turiştilor cu recepţie canale TV x x x
14. Trusă cu medicamente şi materiale necesare acordării primului ajutor 
medical x x x

15. Panou-hartă privind traseele turistice din zonă, cu indicarea marcajelor, a 
duratelor de parcurs, a gradului de difi cultate etc. x x x

16. Servicii minime oferite turiştilor, cu sau fără plată, astfel:
– vânzare de mărfuri de strictă necesitate (cosmetice, ilustrate, hărţi turistice, 
timbre, etc.) la recepţie x x x

– informaţii turistice asupra traseelor, obiectivelor, marcajelor, orarului 
mijloacelor de transport, situaţiei şi prognozei condiţiilor meteorologice x x x

– păstrarea obiectelor de valoare ale turiştilor x x x
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– închiriere de jocuri, echipament şi material sportiv x x x
17. Alte criterii:    
– magaziile şi celelalte construcţii gospodăreşti vor fi  mascate prin mijloace 
estetice (de regulă, garduri vii) x x x

– grajdurile şi coteţele pentru creşterea animalelor şi păsărilor vor fi  amplasate 
la o distanţă corespunzătoare de spaţiile de cazare şi de alimentaţie, astfel încât 
turiştii să nu fi e deranjaţi de noxele emanate de acestea sau să creeze alt 
disconfort

x x x

– perimetrul cabanei va fi  delimitat prin garduri vii sau alte elemente estetice şi 
efi ciente x x x

– WC-urile uscate vor avea pereţii văruiţi cel puţin o dată pe trimestru sau ori de 
câte ori este nevoie – – x

– registru pentru declararea traseului turistic de către turişti la cabanele turistice 
izolate x x x

– spaţiu amenajat pentru adăpostirea câinilor de vânătoare, pentru cabanele 
turistice care oferă facilităţi de vânătoare şi/sau pescuit x x x

– spaţiu special prevăzut cu sistem de siguranţă, pentru păstrarea 
echipamentelor specifi ce de vânătoare, pentru cabanele turistice care oferă 
facilităţi de vânătoare

x x x

18. Persoana care asigură conducerea operativă a cabanei să fi e califi cată 
conform prevederilor anexei nr. 7 x x x

Anexa nr. 1.4

Defi niţii şi criterii minime obligatorii privind clasifi carea structurilor 
de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip vilă şi bungalow

Vilă t uristică este o structură de primire turistică de capacitate relativ redusă, funcţionând 
în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situată în staţiuni turistice sau în alte zone şi 
localităţi de interes turistic, care asigură cazarea turiştilor şi prestarea unor servicii specifice.

Bungalow este o structură de primi re turistică de capacitate redusă, realizată de regulă din 
lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicată (munte, mare) acesta poate 
fi construit şi din zidărie. Este amplasat în perimetrul campingurilor, satelor de vacanţă, ca 
unitate independentă situată în staţiuni turistice sau zone turistice, ori ca spaţiu complementar 
pe lângă alte structuri de primire turistice. Asigură cazarea turiştilor, precum şi celelalte servicii 
prestate de unitatea de bază, după caz. Funcţionează, de regulă, cu activitate sezonieră.

 Criterii minime obligatorii
Vile Bungalowuri
stele stele

5 4 3 2 1 3 2 1
1. Criterii generale:
Starea generală a clădirii (exterior, interior):

– aspect
foarte bun x x – – –

 
bun – – x x x

– clădirea să fi e în stare bună, cu aspect corespunzător x x x
– fi rmă cu denumirea unităţii şi însemne distinctive privind 
categoria unităţii (la categoria 4 şi 5 stele fi rmele vor fi  
luminoase)

x x x x x x x x

– parcare auto pentru minimum 30% din numărul spaţiilor de 
cazare x x x – – – – –

2. Organizarea spaţiilor:
– numărul maxim de camere 10 15 25 35 40 – – –
– vestibul x x x x – – – –
– salon x x x – – – – –
– sufragerie pentru servirea mesei x x x – – – – –
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– spaţiu pentru pregătirea mesei, dotat corespunzător x x x – – x x –
– grup sanitar comun, pentru camerele care nu dispun de 
grup sanitar propriu, separat pe sexe – – – – x – x x

– ofi ciu pentru cameristă (unul pentru maximum 10 camere) x x x x x x x x
3. Instalaţii:
– sistem de climatizare/instalaţie de aer condiţionat x x  –  –  –  –  –  –
– încălzire centrală sau cu sobe de teracotă, mai puţin la 
unităţile sezoniere – – x x x – – –

– iluminatul electric în cameră:
– o sursă principală x x x x x x x x
– o sursă individuală pentru fi ecare loc x x x x x x x x
4. Suprafaţa minimă (mp) a camerelor (fără grup sanitar) **)
– camere cu un loc 16 15 12 10 10 12 10 9
– camere cu două locuri 20 18 12 12 11 14 12 10
– camere cu trei locuri – – – 18 15 – 16 14
– camere cu patru locuri – – – – 20 – – 18
– salonul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 –
– dormitorul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 –
**) În cazul structurilor de primire turistice clasifi cate şi construite anterior datei de 12.05.2010, 
suprafaţa camerelor se reduce cu 15%
5. Numărul maxim de locuri într-o cameră 2 2 2 3 4 2 3 4
6. Echipare sanitară:
– camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă/
cabină dus, lavoar şi WC) x x x x – x – –

Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele şi 1 stea, în care spaţiul este compus dintr-un singur apartament 
(maxim 5 dormitoare), vor avea minimum un grup sanitar propriu la 4 locuri
– grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de grup sanitar propriu, astfel:
– o cabină de duş pentru maximum 15 locuri – – – – x – x x
– o cabină WC pentru maximum 10 locuri – – – – x – x x
– la bungalow-urile de 1 stea, grupul sanitar comun poate fi  amplasat într-o clădire apropiată, la 
maximum 50 m distanţă
– lavoare cu apă curentă, caldă/rece în camere fără grup 
sanitar propriu     x    

9. Dotare cu mobilier, lenjerie şi alte obiecte de inventar:
– dotarea spaţiilor de cazare şi a grupurilor sanitare aferente acestora, va fi  similară cu cea a 
hotelurilor – pentru vile (cu excepţia telefoanelor la categoria 3 stele) şi cu cea a motelurilor – pentru 
bungalow-uri, de aceeaşi categorie
Dotarea sufrageriei pentru servirea mesei:
– masă şi scaune x x x – – x x –
– servantă–bar pentru pahare şi veselă x x x – – x x –
– televizor cu recepţie canale TV x x – – – x x –
Dotarea salonului:
– fotolii sau demifotolii x x x – – – – –
– măsuţe x x x – – – – –
– canapea x x x – – – – –
– televizor cu recepţie canale TV x x x – – – – –
10. Servicii cuprinse în tarif sau contra cost, oferite turiştilor:
Lista este similară cu cea de la hoteluri, în cazul vilelor, şi de la moteluri, în cazul bungalourilor, de 
aceeaşi categorie.

11. Telefon în cameră sau apartament/garsonieră x x  –  –  –  –  –  –

12. Facilităţi pentru organizarea de activităţi de agrement şi 
sportive (piscină, saună, sală fi tness, jocuri distractive, 
terenuri de sport etc. – cel puţin două activităţi)

x x  –  –  –  –  –  –
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Anexa nr. 1.5

Defi niţii şi criterii minime obligatorii privind clasifi carea structurilor de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică

1. Pensi une turistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de 
până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în 
clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de 
pregătire şi de servire a mesei.

2. Amplasarea pensiunii turistice din mediul rural trebuie realizată pe un teren de cel puţin 
1.000 mp.

 suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei.
3. Pensiune agroturistică este o structură d e primire turistică, având o capacitate de cazare 

de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care 
asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, 
precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti.

4.[1] În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produs  e majoritar 
naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la producători/pescari 
autorizaţi de pe plan local. Gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul 
acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune şi vor însoţi turiştii care participă 
la activităţile gospodăreşti sau meşteşugăreşti.

5. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, 
creşterea  animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se 
desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole 
de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de 
specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.

6.[2] Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare 
şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa turiştilor, pe un teren 
cu o suprafaţă minimă compactă calculată prin înmulţirea numărului camerelor din incinta 
acestora cu 100 mp. La pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere 
incl usiv, suprafaţ a terenului nu  poate fi mai m ică de 500 mp. Suprafeţele destinate activităţilor 
agricole sau meşteşugăreşti pot fi desfăşurate şi în altă locaţie proprie faţă de amplasamentul 
pensiunii agroturistice, cu condiţia ca aceste suprafeţe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială 
a aceleiaşi localităţi. Suprafaţa aferentă pensiunii agroturistice împreună cu suprafaţa destinată 
activităţilor agricole sau meşteşugăreşti trebuie să fie de minimum 1.000 mp.

 Suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei.
7. Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate 

la dispoziţia acestora. În interiorul spaţiilor de cazare nu se admit lucruri personale ale locatorului 
(articole de îm brăcăminte şi încălţăminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni 
turiştii).

8. Spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate în exclusivitate pentru turiştii 
cazaţi şi sunt dimensionate adecvat capacităţii de cazare. Administratorul pensiunii poate oferi 
servicii de preparare şi servire a mesei pen tru turiştii săi, în regim de circuit închis. În cazul în 
care aceste servicii sunt destinate şi consumatorilor din afară, este obligatorie deţinerea unei 
structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, clasificată potrivit normelor 
specifice prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

[1] Pct. 4 din anexa nr. 1.5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul 
nr. 221/2015.

[2] Pct. 6 din anexa nr. 1.5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul 
nr. 221/2015.
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9. Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor 
respecta, pentru montarea corturilor şi rulotelor, criteriile privind echiparea sanitară şi dimensiunea 
parcelelor, conform prevederilor anexei nr. 1.6 la prezentele norme  metodologice.

10. Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea criteriilor 
prevăzute în prezenta anexă şi de realizarea punctajului minim, rezultat din evaluarea criteriilor 
suplimentare prevăzute în anexa 1.5.1 la prezentele norme metodologice. 

11. Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul:
– la 5 margarete 160 puncte
– la 4 margarete 130 puncte
– la 3 margarete 90 puncte
– la 2 margarete 50 puncte

 Criterii minime obligatorii

Pensiuni
TURISTICE AGROTURISTICE
margarete margarete

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Starea generală a clădirii (exterior, interior):

– aspect
foarte bun x x – – – x x – – –
bun – – x x x – – x x x

– fi rmă luminoasă sau iluminată privind 
însemnele distinctive cu tipul, denumirea şi 
categoria de clasifi care a unităţii

x x – – – x x – – –

– însemnele distinctive privind tipul, denumirea şi 
categoria de clasifi care a unităţii – – x x x – – x x x

– clădirile, inclusiv anexele gospodăreşti, să fi e 
curate şi bine întreţinute x x x x x x x x x x

– să se încadreze în stilul arhitectural cu specifi c 
local x x x x x x x x x x

– căile de acces proprii şi spaţiile înconjurătoare 
să fi e bine întreţinute x x x x x x x x x x

– curte proprie cu spaţii verzi x x x – – x x x x x
– amenajări în aer liber pentru odihnă şi relaxare 
(chioşcuri, pavilioane, terase acoperite, etc.) x x x – – x x – – –

– garaj sau adăpost acoperit x  –  –  –  –  –  –  –  –  –
– parcare proprie x x – – – x x – – –
2. Organizarea spaţiilor:
– accesul în camerele de dormit şi în grupurile 
sanitare să fi e direct, fără a se trece prin alte 
camere folosite pentru dormit

x x x x x x x x x x

– spaţii corespunzătoare şi igienice, pentru 
prepararea mesei, dotate cu echipamente de 
preparare şi conservare a alimentelor

x x x x x x x x x x

– sufragerie dotată cu mobilier adecvat, de 
calitate superioară şi cu inventar de servire de 
calitate

x x – – – x x – – –

– salon cu suprafaţa minimă de ... mp 20 – – – – 20 – – – –
Suprafaţa minimă a camerelor (mp)
– cameră cu 1 loc 14 13 10 8 8 14 13 10 8 8
– cameră cu 2 locuri 16 14 12 10 10 16 14 12 10 10
– cameră cu 3 locuri – – 17 15 13 – – 17 15 13
– cameră cu 4 locuri – – – – 16 – – – – 16
– dormitorul din apartament/garsonieră 16 14 12 10 10 16 14 12 10 10
– salonul din apartament 16 14 12 10 10 16 14 12 10 10
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– spaţiu pentru servirea mesei, dotat cu mobilier 
(mese, scaune, banchete) şi inventar de servire x x x x x x x x x x

– camere cu grup sanitar propriu x x x – – x x x – –
– grup sanitar comun*) – – – x x – – – x x
*) La pensiunile turistice/agroturistice de 1 margaretă se admit în WC uscate şi spălătoare exterioare 
alimentate la surse naturale din rezervoare)
3. Instalaţii:
– încălzire centrală sau cu gaze la sobă de 
teracotă, mai puţin la unităţile sezoniere estivale x x x – – x x x – –

– încălzire cu sobă de teracotă sau cu alte 
echipamente admise de normele P.S.I. – – – x x – – – x x

– sursă de încălzire în camerele de baie x x x – – x x x – –
– instalaţie de apă curentă caldă/rece la bucătărie x x x x – x x x x –
– instalaţie de apă curentă – – – – x – – – – x
– aer condiţionat exclusiv pentru pensiunile afl ate 
pe litoral şi în Delta Dunării* x x – – – x x – – –

*) La categoria 4 margarete criteriul este obligatoriu pentru pensiunile clasifi cate după intrarea în 
vigoare a prezentelor norme metodologice
– racord la reţeaua publică de canalizare sau la 
mijloace proprii de colectare şi epurare x x x x x x x x x x

– iluminat electric, în spaţii comune şi în spaţiile 
de cazare x x x x x x x x x x

4. Număr maxim de locuri într-o cameră 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4
5. Echipare sanitară:
– camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă 
sau cuvă/cabină duş, lavoar şi WC) x x x – – x x x – –

Grup sanitar comun compus din:
– 1 cabină WC la 10 locuri – – – x x – – – x x
– 1 spălător cu un lavoar cu apă curentă caldă/
rece la 10 locuri**) – – – x x – – – x x

– 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 10 locuri/
separat pe sexe – – – x x – – – x x

*) La pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice din mediu rural de o stea/margaretă poate exista şi 
WC uscat.
**) Spălătorul poate fi  şi în aer liber.           
6. Dotarea camerelor:
– mobilier uniform ca stil şi de calitate x x x – – x x x – –
– pat cu saltea şi salteluţă de protecţie x x x x x x x x x x
– pilotă, sau alte mijloace cu funcţiuni similare, cu 
cearşaf x x x x x x x x x x

– perne mari x x x x x x x x x x
– cearşaf pentru pat x x x x x x x x x x
– cuvertură de pat x x x x – x x x x –
– masă şi scaune x x x x x x x x x x
– dulap sau spaţii amenajate pentru haine, cu 
umeraşe x x x x – x x x x –

– cuier x x x x x x x x x x
– oglindă x x x x x x x x x x
– veioză sau aplică la capătul patului x x x x – x x x x –
– prosoape pentru faţă (1 bucată/persoană) x x x x x x x x x x
– prosoape pentru baie (1 bucată/persoană) x x x x – x x x x –
– perdele şi draperii/alte mijloace de obturare a 
luminii x x x x x x x x – –
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– mijloace de protecţie împotriva insectelor x x x x x x x x x x
– pahare x x x x x x x x x x
– vază pentru fl ori sau aranjament fl oral x x x – – x x x – –
– televizor în cameră cu recepţie canale TV x x – – – x x – – –
– televizor în spaţii comune cu recepţie canale TV x x x x x x x x x x
– posibilitate conexiune internet în salon x – – – – x – – – –
Garsonierele şi apartamentele vor avea în plus:
– canapea de 2 sau 3 persoane x x x x x x x x x x
– fotolii sau demifotolii x x x x – x x x – –
– scaune – – – – x – – – x x
– masă sau măsuţă x x x – – x x x – –
– frigider x x x – – x x x – –
– set de pahare pentru apă, vin, coniac x x x – – x x x – –
– perdele şi draperii/alte mijloace de obturare a 
luminii x x x x x x x x x x

7. Dotarea bucătăriilor:
– plită electrică sau cu gaze x x x – – x x x – –
– maşină de gătit sau reşou electric cu minim 
două ochiuri – – – x x – – – x x

– cuptor cu microunde, cafetieră x x – – – x x – – –
– vase şi ustensile de bucătărie din inox x x x – – x x x – –
– vase şi ustensile de bucătărie – – – x x – – x x x
– echipamente pentru păstrarea prin frig a 
alimentelor x x x x x x x x x x

8. Telefon la dispoziţia turiştilor (minimum un 
telefon mobil sau fi x) x x x x x x x x x x

9. Alte criterii:
– anexele gospodăreşti pentru creşterea 
animalelor şi păsărilor vor fi  amplasate şi 
întreţinute astfel încât să nu creeze disconfort 
pentru turişti

x x x x x x x x x x

– animalele de la care provin lactatele să fi e 
atestate ca sănătoase, iar produsele din carne să 
fi e examinate sanitar-veterinar

x x x x x x x x x x

– alimentele să provină de la producători locali 
autorizaţi x x x x x x x x x x

– minimum o persoană să fi e absolventă a unui 
curs de formare în domeniu cel puţin 
administrator pensiune turistică

x x x x x x x x x x

– criterii suplimentare de evaluare [anexa 
nr. 1.5.1] – puncte 160 130 90 50 – 160 130 90 50 –

Anexa nr. 1.5.1[1]

Criterii suplimentare privind clasifi carea structurilor de primire turistice cu funcţiuni 
de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică

 CRITERII SUPLIMENTARE*)
*) Se punctează numai criteriile care nu sunt obligatorii pentru categoria respectivă. Puncte

1. Sisteme de management
– implementarea unui sistem de management al calităţii 25

[1] Anexa nr. 1.5.1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din Ordinul 
nr. 221/2015.
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– implementarea unui sistem de management de mediu 25
– implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor 25
– implementarea unui sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională 25
– obţinerea etichetei ecologice 25
2. Construcţii, aspect general şi echipare exterioară
– drum carosabil până la poarta pensiunii 3
– semnalizare de la şoseaua principală 2
– situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv 6
– iluminat exterior 3
– izolarea fonică a clădirii 6
– ambianţa generală a exteriorului:
• aspectul foarte bun al construcţiilor 5
• aspectul foarte bun al anexelor gospodăreşti 5
• amenajarea corespunzătoare a spaţiilor exterioare (curte, grădină, livadă, spaţii amenajate 
în aer liber pentru divertisment) 5

3. Dotarea spaţiilor şi alte amenajări
– instalaţii de energie alternativă funcţionale şi care asigură minimum 5% din consumul 
general 20

– izolarea fonică între camere şi spaţiile comune 8
– salon de primire – living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, lecturare, conversaţie 10
– televizoare cu recepţie canale TV în toate camerele 3
– şemineu 6
– bibliotecă (cărţi, reviste, ziare, albume etc.) 5
– dotare cu jocuri de societate (şah, table, remi, cărţi de joc etc.) 4
– biliard 4
– tenis de masă 4
– aer condiţionat 10
– telefon în fi ecare cameră 5
– decorarea de ansamblu a interiorului 10
– calitatea mobilierului, armonia culorilor 10
– posibilitate de conexiune la internet 10
– masă şi fi er de călcat 2
– maşină automată de spălat rufe 5
– uscător de păr 2
– grătar în aer liber 3
– locuri de joacă amenajate pentru copii 7
– sală de fi tness 10
– saună, jacuzzi 10
– piscină în aer liber 15
– piscină acoperită 20
– terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi 12
– obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii, biciclete, ambarcaţiuni, 
echitaţie etc.) 13

– personal califi cat pentru practicarea sporturilor de agrement 10
– aparat CD, DVD 2
– antenă TV satelit sau cablu 2
– posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi gospodăreşti 10
– acces la computer 5
4. Dotarea bucătăriilor
– unitate de alimentaţie publică (după caz) 20
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– vase de bucătărie din inox 10
– veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperecheate, în număr 
corespunzător capacităţii de cazare 6

– aparatură electrică:
• robot-mixer 3
• cafetieră 3
• cuptor cu microunde 6
• hotă 3
• maşină de spălat vase 10
• toaster (prăjitor de pâine) 3
5. Protecţia turiştilor
• Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere civilă a structurilor de primire turistice 30
Total punctaj realizat

Anexa nr. 1.6

Defi niţii şi criterii minime obligatorii privind clasifi carea structurilor 
de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip camping, 

sat de vacanţă, popas turistic şi căsuţă tip camping

Campingul  este o structură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiştilor în 
corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, 
să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate.

1. Amplasarea campingului trebuie să f ie făcută în locuri de interes turistic ferite de zgomot 
sau alte surse de poluare, precum şi de elemente periculoase pentru sănătatea şi securitatea 
turiştilor.

2. Elementul de bază al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentând o 
suprafaţă de teren bine delimitată şi marcată, unde se poate parca mijlocul de transport şi 
instala cortul sau rulota, asigurându-se totodată suprafaţa liberă necesară pentru mişcarea şi 
odihna a 4 turişti.

Totalitatea parcelelor de campare reprezintă suprafaţa de campare amena jată.
Capacitatea campingului se exprimă în număr de locuri de campare şi se dete rmină prin 

înmulţirea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se adaugă eventualele locuri de 
cazare în căsuţe tip camping şi/sau în bungalow-uri amplasate în incinta unităţii.

Căsuţă tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn sau 
alte ma teriale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori 
dotată şi cu grup sanitar propriu.

Distanţa între două căsuţe nu poate fi mai mică de 3 m, asigurându-se totodată spaţiul 
pentru parcarea unei maş ini.

Bungalow-urile amplasate în interiorul campingului se clasifică odată cu acesta, potrivit 
criteriilor specifice din prezente le norme.

La dimensionarea dotărilor şi a instalaţiilor din camping se va avea în vedere capacitatea 
totală de cazare a campingului.

Cel pu ţin 15% din suprafaţa campingului trebuie să fie plantată cu arbori sau arbuşti. La 
campingurile de 3 şi 4 stele, vegetaţia trebu ie să fie suficient de abundentă pentru a da o umbră 
confortabilă şi o ambianţă agreabilă.

Accesul la camping trebuie să fie astfel conceput încât să prevină accidentele de circulaţie 
în momentul intrării şi ieşirii vehiculelor.

La campingurile de  3 şi 4 stele, căile de acces trebuie să permită circulaţia în ambele 
sensuri.
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Reţeaua de alei trebuie să permită legătura dintre spaţiile de campare-ca zare şi toate 
celelalte amenajări care asigură servicii (inclusiv cu terenurile pentru agrement).

3. Mări mea campingului, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii 
din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nic i un fel de pre judicii peisajului  sau mediului înconjurător.

Toate campingurile trebuie să aibă o împrejmuire care să nu permită accesul în camping 
decât prin intrările stabilite pentru turişti. Campingurile vor avea pază ziua şi noaptea.

4. Alimentarea cu ap ă potabilă trebuie asigurată prin racordarea la reţeaua publică, iar în 
lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrări de captare a unor izvoare din 
zonă. Nu este permisă alimentarea cu apă din fântână neacoperită din care apa se scoate cu 
găleata sau cu alt mijloc similar.

Distanţa dintre gurile de apă amplasate pe suprafaţa de campare nu trebuie să fie mai mare 
de 100 m.

5. Grupurile sanitare comune trebuie să fie amplasate cât mai central posibil, dar nu mai 
aproape de 20 m de cel mai apropiat spaţiu de  cazare (parcelă, căsuţă sau bungalow) şi nu 
mai departe de 100 m de cel mai îndepărtat spaţiu de campare-cazare.

Pardoseala la grupurile sanitare şi din spaţiile amenajate pentru spălatul lenjeriei şi, respectiv, 
pentru pregătirea mesei trebuie să fie cel puţin mozaicată, cu pantă de scurgere corespunzătoare, 
pentru a fi uşor de întreţinut.

La campingurile de 4 stel e compartimentul lavoarelor şi al duşurilor trebuie să fie separat 
de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabină de duş va trebui să cuprindă, separat de duşul 
propriu-zis, un compartiment pentru dezbrăcare-îmbrăcare, echipat cu scaun, oglindă, pol icioară 
şi cuier.

6. La toate clădirile existente ferestrele vor trebui să fie astfel construite încât să poată fi 
deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate încât să permită montarea 
cu uşurinţă a unor plase împotriva insectelor, sau alte dotări cu funcţiuni similare la cererea  
turiştilor.

7. Turiştii cazaţi în căsuţe şi bungalow-uri beneficiază de toate dotările şi instalaţiile comune 
din cadrul campingurilor.

8. Căsuţele amplasate pe terenuri care nu permit şi amenajarea unor spaţii de campare 
(pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate căsuţe tip camping şi vor dispune de 
dot ări şi servicii identice cu căsuţele situate în campingurile de aceeaşi categorie.

9. Căsuţele tip camping amplasate pe lângă alte unit ăţi de cazare sau de alimentaţie publică, 
ca spaţii complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în 
construcţie închisă cuprinzând:

– un lavoar la 30 de locuri;
– o cabină duş la 50 de locuri;
– o cabină WC la 30 de locuri.
10. Satul de vacanţă este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalow-uri, amplasat 

într-un perimetru bine delimitat, care asigură turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o 
gamă largă de prestaţii turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.).

Amplasamentul trebuie să asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de poluare 
(zgomot, noxe etc.) şi de alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea şi sănătatea 
turiştilor.

Mărimea satului de vacanţă, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii 
din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului şi mediulu i înconjurător.

Toate satele de vacanţă vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat şi controlat.
La unităţile de 3 stele vegetaţia trebuie să fie abundentă pentru a crea o ambianţă agreabilă.
Supra faţa spaţiilor verzi şi a celor destinate pentru agrement şi odihnă reprezintă minimum 

25% din suprafaţa totală a satului de vacanţă.
Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar şi elemente constructive  şi funcţionale 

a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacanţă se real izează potrivit criteriilor 
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specifice stabilite prin prezentele norme pentru unităţile respective, ţinându -se seama de 
amplasamentul şi de perioada de funcţionare a acestora (permanente sau sezoniere).

Majoritatea vilelor şi a bungalow-urilor din satele de v acanţă de 3 stele trebuie să fie încadrate 
cel puţin la această categorie.

11. Popasul turistic reprezintă o structură de primire turistică de capacitate redusă, formată 
din căsuţe şi/sau bungalow-uri amplasate într-un perimetru bine delimitat, care asigură servicii 
de cazare şi alimentaţie, precum şi posibilităţi de parcare auto.

Dotarea şi serviciile aferente sunt identice cu ale  campingurilor de aceeaşi categorie, cu 
excepţia faptului că popasurile turistice nu dispun de teren de campare pentru amplasarea 
corturilor şi/sau a rulotelor.

12. Spaţiile de campare în gospodăriile populaţiei sunt structuri de primire turistice constând 
din una sau mai multe (nu mai mult de 10) parcele de campare amplasate pe un teren bine 
delimitat în incinta curţii sau grădinii aferente unei proprietăţi din med iul urban sau rural. Mărimea 
parcelelor şi echiparea sanitară sunt identice cu cea a campingurilor din aceeaşi categorie cu 
specificarea că, pentru capacităţile de până la 5 parcele grupul sanitar poate fi comun cu al 
gospodăriei respective, fiind admise totodată lavoare sau duşuri în aer liber şi WC uscate, 
restul dotărilor şi serviciilor sunt facultative.

 Criterii minime obligatorii
Campinguri Sate de 

vacanţă
stele stele

4 3 2 1 3 2
I. Criterii generale
1. Firmă:
– la intrare, din care să rezulte tipul, denumirea şi 
categoria unităţii

x x x x x x

– luminoasă x - - - x -
2. Panouri cu schema campingului sau a satului de 
vacanţă şi a regulamentului de ordine interioară amplasate 
la loc vizibil

x x x x x x

3. Cutie poştală la intrare x x x x x x
4. Amenajarea terenurilor: – cât mai plane posibil, bine 
nivelate, acoperite cu gazon şi care să permită o drenare 
rapidă a apelor rezultate din ploi

x x x x x x

5. Drumurile carosabile de acces la spaţiile de cazare, parcele de campare, unităţi de alimentaţie etc.:
– asfaltate sau cu dale x x – – x –
– pietruite – – x x – x
6. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţă comună:
– asfaltate, cu dale sau pietruite x x x x x x
7. Iluminarea electrică cu intensitate: – corespunzătoare în 
spaţiile de cazare de folosinţă comună, inclusiv a 
parcelelor şi a căilor de acces

x x x x x x

8. Prize pentru racordarea rulotelor la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică la ... % din parcele 20 10 10 – – –

9. Capacitatea de cazare să fi e de cel puţin ... locuri 80 60 20 12 100 70
10. Suprafaţa minimă a fi ecărei parcele de campare (mp) 100 80 80 80 – –
– numărul maxim de locuri la 1.000 mp suprafaţă totală 
(parcele + alei + spaţii verzi, agrement, clădiri etc.) 20 24 28 32 – –

11. Ponderea minimă din suprafaţa totală a spaţiilor 
destinate drumurilor şi aleilor interioare, zonelor de linişte 
şi recreere, terenurilor de sport şi agrement

25 % 20 % 15 % 10 % 25 % 15 %

12. Parcelele de campare să fi e: – numerotate, ecranate 
cu garduri verzi sau alte materiale care asigură o 
delimitare efi cientă şi estetică

x x x x – –
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13. Terenuri şi/sau săli pentru sport şi agrement (tenis, 
minigolf, volei, fi tness, piscină, inclusiv bazine pentru 
copii), cel puţin un număr de ... pentru fi ecare categorie

4 3 2 1 4 3

14. Grădiniţe cu spaţii de joacă pentru copii x x x – x x
15. Spaţii independente sau în incinta spaţiilor de cazare 
pentru depozitarea şi închirierea echipamentelor, a 
materialelor sportive şi de agrement

x x x – x x

16. Spaţiu pentru recepţie x x x – x x
17. Spaţii pentru administraţie şi de păstrare a valorilor, 
inclusiv a celor predate de turişti spre păstrare x x x x x x

18. Hol de primire x – – – x x
19. Magazii pentru lenjerie şi materiale de întreţinere  x  x  x  x  x  x
20. Ofi ciu pentru cameriste x x x x x x
21. Spaţiu amenajat şi dotat corespunzător pentru spălatul 
şi călcatul lenjeriei, accesibil şi de către turişti x x x x x x

22. Trusă cu medicamente şi materiale necesare acordării 
primului ajutor medical x x x x x x

23. Punct de prim ajutor x x – – x x
24. Punct farmaceutic x – – – – –
25. Spaţii comerciale pentru vânzarea produselor 
alimentare, a legumelor, fructelor şi a produselor 
nealimentare (cosmetice, obiecte de artizanat, timbre, 
efecte poştale, ziare, reviste, articole sportive etc.)

x x x x x x

26. Una sau mai multe unităţi de alimentaţie x x – – x x
27. Racord la reţeaua publică de canalizare sau la 
mijloacele proprii de colectare şi epurare x x x x x x

26. Pubele acoperite, lavabile, amplasate în locuri fi xe 
adăpostite (evacuarea zilnică a resturilor menajere) x x x x x x

II. Alte criterii
– Persoana care asigură conducerea operativă a 
campingului sau satului de vacanţă să îndeplinească 
criteriile privind pregătirea profesională, specifi ce funcţiei, 
conform prevederilor anexei nr. 7 la prezentele Norme 
metodologice – la cele cu mai mult de 100 de locuri de 
cazare

x x x x x x

– Personalul din recepţie trebuie să fi e califi cat conform 
prevederilor anexei nr. 7 x x x – x x

Servicii:
– Telefon la dispoziţia turiştilor x x x x x x
– Acces internet la recepţie x x – – – –
Echipamente sanitare:
Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisă, cuprinzând:
– un lavoar la ... locuri, cu oglinzi şi policioare 10 20 25 30 – –
– o cabină de duş (închisă) la ... persoane 10 20 25 30 – –
– o cabină WC cu apă curentă la ... locuri 20 20 30 30 – –
– spălătoare pentru picioare, câte unul la fi ecare grup 
sanitar x x x x – –

– un lavoar şi un WC special pentru copii x x – – – –
– un lavoar şi un WC pentru persoane cu handicap (la 
cele de peste 400 de locuri) x x – – – –

Dotarea căsuţelor tip camping:
– pat cu saltea, husă de protecţie, cearşaf de pat, pături 
cu cearşaf plic şi pernă înfăţată x x x x – –

– mijloace de protecţie împotriva insectelor x x x – – –
– aplică în perete x x x x – –
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– oglindă x x x x – –
– cuier de perete x x x x – –
– măsuţă x x x x – –

Anexa nr. 1.7

Defi niţii şi criterii minime obligatorii privind clasifi carea structurilor de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare de tip apartamente de închiriat şi camere de închiriat

Aparta mentele sau camerele de închiriat sunt structuri de primire turistice constând într-un 
număr limitat de spaţii, care oferă servicii de cazare şi posibilitatea preparării hranei în bucătăria 
folosită exclusiv de turişti. Se pot organiza şi spaţii special amenajate pentru prepararea hranei 
destinate exclusiv turiştilor.

 Criterii minime obligatorii

Apartamente 
sau camere 
de închiriat

stele
3 2 1

1. Criterii generale:
– clădirea să fi e în stare bună, cu aspect corespunzător x x x
– căile de acces şi spaţiile înconjurătoare să fi e întreţinute x x x
– posibilităţi de parcare auto x – –
2. Organizarea spaţiilor:
– camerele de dormit să aibă intrare separată x x x
– camere cu grup sanitar propriu x – –
– grup sanitar comun, exclusiv pentru turişti – x x
3. Instalaţii:
– instalaţii de apă caldă/rece la grupurile sanitare x x x
– instalaţii de încălzire admise de normele P.S.I. x x x
– locuinţa să dispună de instalaţie electrică x x x
– camerele afl ate mai sus de etajul 4 să fi e deservite de lift x x x
4. Suprafaţa minimă (mp) a camerelor:
– camere cu 1 pat 10 10 10
– camere cu 2 paturi 12 12 12
5. Număr maxim de locuri într-o cameră 2 2 3
6. Echipare sanitară:
– camerele dispun de baie (cadă sau duş, lavoar şi WC) x – –
– grup sanitar comun, exclusiv pentru turişti (minimum o cabină WC, cadă sau duş, 
lavoar la 8 locuri) – x x

7. Dotarea camerelor:
– pat cu saltea şi salteluţă de protecţie x x x
– masă şi scaune x x x
– dulap sau spaţiu amenajat pentru haine şi lenjerie în folosinţă exclusivă a turiştilor x x x
– oglindă x x x
– pilotă sau alte mijloace cu funcţiuni similare, cu cearşaf x x x
– cearşaf pentru pat x x x
– perne mari înfăţate x x x
– prosoape de faţă şi de baie x x –
– perdele, draperii/mijloace obturante x x x
– mijloace de protecţie împotriva insectelor x x x
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– frigider (la categoria 3 stele, în exclusivitate pentru turişti) x x –
– televizor cu recepţie canale TV x x –
Dotarea sufrageriei din apartament
– canapea pentru 2-3 persoane x x x
– masă, măsuţă x x x
– fotolii/demifotolii x x –
– scaune – – x
– frigider x – –
– televizor cu recepţie canale TV x x x
– tablou x x –

Anexa nr. 1.8

Defi niţii şi criterii minime obligatorii privind clasifi carea structurilor 
de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fl uviale

Navele  maritime şi fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru cazarea turiştilor 
pe durata călătoriei sau ca hoteluri plutitoar e ancorate în porturi, se clasifică pe stele (de la 1 
la 5) în fu ncţie de calitatea dotărilor şi a serviciilor pe care  le oferă.

Criteriile de clas ificare pentru hoteluri se aplică în mod corespunzător şi în cazul spaţiilor 
de cazare de pe nave şi pontoane, cu excepţia celor referitoare la:

– dimensiunile spaţiilor de cazare, care pot fi reduse cu până la 50% faţă de cele din 
hotelurile de aceeaşi categorie;

– dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale şi 1,20/2,00 m la 
cele duble;

– dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spaţiului, cu condiţia 
asigurării unei funcţionalităţi şi utilizări cât mai confortabile a spaţiului de cazare. Se admit şi 
dotări cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile 1 şi 2 stele se pot utiliza şi paturi suprapuse.

Structura spaţiilor de cazare de pe nave este similară  cu cea din hoteluri.
Spaţiile de alimentaţie pentru servirea turiştilor se cla sifică separat, potrivit criteriilor specifice 

unităţilor de acelaşi profil.
La navele de categorie superioară (4 şi 5 stele) este obligatorie  asigurarea posibilităţilor 

pentru agrement, sport şi banchete, festivităţi etc.

Anexa nr. 2

Defi niţii şi criterii minime obligatorii privind clasifi carea structurilor 
de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

1. Restaurant: este local public care îmbină activitatea de producţie cu cea de servire la 
masa, punând la dispoziţie clienţilor o gamă diversificată de preparate culinare, produse de 
cofetărie-patiserie, băuturi şi unele produse pentru fumători.

1.1. Restaurant clasic: este local public cu profil gastronomic, în care se serveşte un larg 
s ortiment de preparate culinare (gustări calde şi reci, preparate lichide calde, mâncăruri, 
minuturi, salate, dulciuri de bucătărie), produse de cofetărie, patiserie, îngheţată, fructe, băuturi 
nealcoolice şi alcoolice, produse din tutun etc. Pentru crearea unei atmosfere animate-distractive 
poate dispune de formaţie muzical-artistică. Organizează servicii suplimentare: banchete, 
recepţii etc.

1.2. Restaurant specializat: serveşte un sortiment specific de preparate culinare şi băuturi 
care se află permane nt în lista de meniu, în condiţiile unor amenajări şi dotări clasice sau 
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adecvate structurii sortimentale (pescăresc, vânătoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian 
etc.) care formează obiectul specializării.

1.2.1. Restaurant pescăresc: este o unitate gastronomică care se caracterizează prin 
desfacerea, în principal, a unui sortiment va riat de preparate culinare din peşte. Este decorat 
cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit şi de prelucrare a peştelui.

1.2.2. Restaurant vânătoresc: este o unitate gastronomică specializată în producerea şi 
servirea de preparate culinare din vânat (iepure, c ăprioară, porc mistreţ, urs, gâşte, raţe sălbatice 
etc.), care este organizată şi funcţionează pe principii similare restaurantului clasic, având însă 
prin amenajare, dotare şi prezentarea personalului elemente specifice, particulare.

1.2.3. Rotiserie: este un restaurant de capacitate mică (20-50 de locuri la mese), în care 
consumatorii sunt serviţi cu produse din carne la frigare-rotisor (pui, muşchi de vacă şi porc, 
specialităţi din carne etc.), kebab cu garnituri, unele gustări reci (pe bază de ouă, brânză, 
legume etc.), salate, deserturi, precum şi băuturi răcoritoare, cafea, vin (în special vin roşu 
servit în carafe), un sortiment redus de băuturi alcoolice fine.

Spaţiul de producţie se află chiar în interiorul sălii de consumaţie şi este dotat cu rotisor 
sau frigărui şi cu vitrină frigorifică în care se află expuşi pui şi alte specialităţi din carn e pentru 
fript în faţa consumatorilor.

1.2.4. Restaurant-zahana: este o unitate gastronomică în care se servesc, la comandă, în 
tot timpul zilei, produse (specialităţi din carne de porc, vacă, batal, miel) şi subproduse din 
carne neporţionată (ficat,  rinichi, inimă, splină, momiţe, măduvioare etc.), mici, cârnaţi etc., 
pregătite la grătar şi alese de consumatori din vitrine de expunere sau din platourile prezentate 
de ospătari la masă. Mai poate oferi: ciorbă de burtă, ciorbă de ciocănele, tuslama, tochitură, 
salate combinate de sezon, murături, dulciuri de bucătărie, băuturi alcoolice (aperitive şi vinuri).

1.2.5. Restaurant dietetic/lacto-vegetarian: este o unitate gastronomică în care se desfac 
în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi produse lactate, ouă, paste 
făinoase, orez, salate din legume, precum şi dulciuri de b ucătărie, lactate proaspete, produse 
de patiserie, îngheţată şi băuturi nealcoolice calde şi reci; restaurantul dietetic oferă preparatele 
sub îndrumarea unui cadru medical.

1.2.6. Restaurant familial sau restaurant pensiune: este o unitate cu profil gastronomic care 
oferă, în mai multe variante, meniuri complete la preţ accesibil. Preparatele şi specialităţile 
solicitate în afara meniurilor se servesc conform preţurilor stabilite în listele de meniu. Băuturile 
alcoolice, răcoritoare, apă minerală şi bere sunt limitate la un număr redus de sortimente. Poate 
funcţiona şi pe bază de abonament. La nevoie se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui 
restaurant clasic.

De regulă, asemenea unităţi se organizează în staţiuni turistice sau în pensiuni turistice şi 
pensiuni agroturistice.

1.3. Restaurant cu specific: este o unitate de alimentaţie pentru recreere şi divertisment, 
care, prin dotare, profil, ţinuta lucrătorilor, momente recreative şi structură sort imentală, trebuie 
să reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau naţionale, tradiţionale şi specifice diferitelor 
zone.

1.3.1. Cramă: desface o gamă largă de vinuri. Acestea se pot servi atât îmbuteliate, cât şi 
neîmbuteliate. Se realizează şi se desface o gamă specifică de preparate culinare: tochitură, 
preparate din carne la grătar sau trase la tigaie. Vinurile se servesc în carafe sau căni din 
ceramică. Este dotată cu mobilier di n lemn masiv, iar pereţii sunt decoraţi cu scoarţe, ştergare 
etc. Poate avea program muzical, tarafuri de muzică populară. Se poate organiza şi ca secţie 
în cadrul unui restaurant clasic.

1.3.2. Restaurant cu specific local: pune în valoare bucătăria specifică unor zone geografice 
din ţară sau a unor tipuri tradiţionale de unităţi (crame, colibe, şuri etc.).

Sunt servite vinuri şi alte băuturi din regiunea respectivă, utilizându-se ulcioare, carafe, 
căni etc. Efectul original al acestor unităţi este realizat prin îmbinarea cadrului natural cu cel 
arhitectural al sistemului constructiv, al finisajelor inspirate după modelul popular, al elementelor 
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de decoraţie, al mobilierului şi obiectelor de inventar de concepţi e deosebită, de gama 
sortimentală a mâncărurilor pregătite şi prezentarea personalului. La construirea unităţilor se 
utilizează materiale prelucrate sumar, specifice regiunii respective, cum sunt: piatră, bolovani 
de râu, lemn (brut sau prelucrat), cărămidă, trestie, stuf, răchită etc. Ospătarii au uniforma 
confecţionată în concordanţă cu specificul unităţii (costume de daci, de romani, ciobăneşti 
etc.).

1.3.3. Restaurant cu specific naţional: pune în valoare tradiţiile culinare ale unor naţiuni 
(chinezesc, arăbesc, mexican etc.), servind o gamă diversificată de preparate culinare, băuturi 
alcoolice şi nealcoolice specifice. Ambianţa interioară şi exterioară a saloanelor, programul 
muzical, uniformele personalului de servire şi celelalte sunt specifice ţării respective.

1.4. Restaurant cu program artis tic: este o unitate de alimentaţie pentru turişti care prin 
dotare şi amenajare asigură şi derularea unor programe de divertisment gen spectacol (muzică, 
balet, circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice barurilor de noapte etc.).

1.5. Braserie sau bistrou: asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor, în principal cu 
preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncăruri,  specialităţi de cofetărie-patiserie, 
băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice de calitate superioară, un bogat sortiment 
de bere.

1.6. Berărie: este o unitate specifică pentru desfacerea berii de mai multe sortimente, în 
recipiente specifice (ţap, halbă, cană) d e diferite capacităţi şi a unor produse şi preparate care 
se asociază în consum cu acestea (crenvurşti cu hrean, mititei, cârnaţi, chifteluţe, foietaje, 
covrigei, migdale, alune etc.), precum şi brânzeturi, gustări calde şi reci, minuturi (din ouă, 
legume), specialităţi de zahana (1-2 preparate), precum şi băutur i alcoolice (coniac, rom, 
sortiment restrâns de vinuri şi băuturi nealcoolice).

1.7. Grădină de vară: este o unitate amenajată în aer liber, înconjurată de arbori şi arbuşti, 
dotată cu mobilier specific „de grădină” şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat 
de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un 
larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri selecţionate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, 
băuturi spirtoase, bere etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.

1. 8. Terasă: este o unitate independentă, amenajată în aer liber, dotată cu mobilier specific 
sezonului estival şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate 
culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg sortiment 
de băuturi alcoolice (vinuri, băuturi spirtoase, bere etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe.

2. Bar: este o unitate de alimentaţie cu program de zi sau de noapte, în care se serveşte 
un sortiment diversificat de băuturi alcoolice  şi nealcoolice şi o gamă restrânsă de produse 
culinare.

Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale, video, TV.
2.1. Bar de noapte: este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezintă 

un program variat de divertisment, de music-hall şi dans pentru consumatori şi oferă o gamă 
variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialităţi 
de cofetărie şi îngheţată asortate, roast-beef, fripturi reci etc., fructe şi salate de fructe (proaspete 
şi din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei este real izat în amfiteatru, pentru 
ca de la toate mesele să se poată viziona programul arti stic muzical. Este dotat cu instalaţii de 
amplificare a sunetului, orgă de lumini, instalaţii de proiecţie a unor filme.

2.2. Bar de zi: este o unitate care funcţionează, de regulă, în cadrul hotelurilor şi restaurantelor 
sau ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, simple sau în amestec, şi gustări în sortiment restrâns, tartine, foietaje, specialităţi 
de cofetărie şi îngheţată, produse din tutun (ţigări) şi posibilităţi de distracţie (muzică discretă, 
televizor, jocuri mecanice etc.). În salonul de servire se află tejgheaua-bar cu scaune înalte, 
un număr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective.

2.3. Cafe-bar sau  cafenea: este o unitate care îmbină activitatea de desfacere a cafelei cu 
cea recreativă; oferă consumatorilor şi gustări calde şi reci, minuturi, produse de cofetărie-patiserie, 
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îngheţată, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru, şvarţ, cafea cu lapte, ciocolată, ceai etc.), 
băuturi alcoolice fine (lichior, coniac, vermut etc.).

2.4. Club sau Disco-bar (discotecă, videotecă): este o unitate cu profil de divertisment 
pentru tineret, activitatea comercială fiind axată pe desfacerea de gustări, produse de 
cofetărie-patiserie, îngheţată ş i, în special, amestecuri de băuturi alcoolice ş i 
nealcoolic e. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiţie şi de dans, înregistrată 
şi difuzată prin instalaţii speciale şi prin disc-jockey, care asigură organizarea şi desfăşurarea 
întregii activităţi. Videoteca este o încăpere special amenajată cu instalaţii electronice de redare 
şi vizionare în care se prezintă videoprograme şi filme.

2.5. Bufet-bar: of eră un sortiment restrâns de preparate calde şi reci (gustări, sandviciuri, 
minuturi, mâncăruri, produse de patiserie) pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară, 
băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice (aperitive), bere, vinuri, la pahar.

3. Unitate fast-food: este o unitate de alimentaţie cu servire rapidă a preparatelor culinare 
de bucătărie, cofetărie, patiserie, minuturi, finger-food, salate-entree, precum şi a băuturilor 
nealcoolice calde şi reci, a băuturilor slab alcoolizate şi a unui sortiment restrâns de băuturi 
alcoolice. De regulă servirea se face prin vânzători direct către consumatori, cu plata în avans 
a produselor.

3.1 . Restaurant-autoservire: este o unitate cu desfacere rapidă în care consumatorii îşi 
aleg şi se servesc singuri cu preparatele culinare calde şi reci (gustări, produse lactate, băuturi 
calde nealcoolice, supe-ciorbe-creme, preparate din peşte, antreuri, preparate de bază, salate, 
deserturi, fructe) şi băuturi alcoolice (bere) şi nealcoolice, la sticlă, aşezate în linii de autoservire 
cu flux dirijat şi cu plata după alegerea produselor.

3.2. Bufet tip expres: este o unitate cu desfacere rapidă, în care fluxul consumatorilor nu 
este dirijat, servirea se face de către vânzător, iar plata se face anticipat. Unitatea este dotată 
cu mese tip „expres”.

3.3. Pizzerie: este o unitate specializată în desfacerea  sortimentelor de pizza. Se mai pot 
desface gustări, minuturi, salate, produse de patiserie, răcoritoare, bere, vin la pahar sau băuturi 
slab alcoolizate.

3.4. Snack-bar: este o unitate caracterizată prin existenţa unei tejghele-bar, cu un front de 
servire care să permită accesul unui număr mare de consumatori, serviţi direct cu sortimente 
pregătite total sau parţial în faţa lor. Oferă în tot timpul zilei o gamă diversificată de preparate 
culinare (crenvurşti,  pui fripţi, sandviciuri, cârnăciori, unele preparate cu specific), precum şi 
băuturi nealcoolice calde şi reci şi băuturi alcoolice în sortiment redus.

4. Cofetărie: este o unitate specializată pentru desfacerea unui sortim ent larg de prăjituri, 
torturi, fursecuri, cozonac, îngheţată, bomboane, patiserie fină, băuturi nealcoolice calde şi 
reci şi unele băuturi alcoolice fine (coniac, lichior).

5. Patiserie: este o unitate specializată î n desfacerea pentru consum, pe loc sau la domiciliu, 
a producţiei proprii specifice, în stare caldă (plăcintă, ştrudele, merdenele, pateuri, covrigi, 
brânzoaice, gogoşi, cornuri etc.). Sortimentul de băuturi include bere la sticlă, băuturi nealcoolice, 
băuturi calde, răcoritoare, vin la pahar, diferite sortimente de produse lactate (iaurt, chefir, lapte 
bătut etc.). Se poate organiza şi cu profil de plăcintărie, simigerie, covrigărie, gogoşărie sau patibar.

Criterii minime obligatorii p rivind clasifi carea structurilor 
de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

 Criterii minime obligatorii
Restaurante Baruri

stele stele
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Descriere generală a clădirii:
– fi rmă luminoasă pentru unităţi independente x x – – – x x – – –
– fi rmă – – x x x – – x x x
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– însemne distinctive privind tipul şi categoria 
unităţilor x x x x x x x x x x

– acces pentru aprovizionare cu mărfuri şi 
circulaţia personalului, separat de intrarea 
principală

x x x x x x x x – –

– parcaj auto propriu pentru unităţile 
independente x  –  –  –  –  –  – –  –  –

– acces auto la intrare x x – – – x – – – –
2. Organizarea spaţiilor:
– windfang, uşi rotative sau perdea de aer la 
intrare (unităţi cu acces direct din afară) x – – – – x – – – –

– hol de primire şi de aşteptare pentru 
consumatori x x  –  –  –  –  –  –  – – 

– garderobă (unităţile de vară şi cele cu o 
capacitate sub 100 de locuri se exceptează, 
acestea dispunând de cuier în incintă)

x x – – – x – – – –

– saloanele sunt dimensionate corespunzător, în 
funcţie de numărul de locuri şi de indicele de 
suprafaţă ... mp/loc masă

1,6 1,5 1,3 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1 1,0

– saloanele cu o capacitate mai mare de 150 de 
locuri se compartimentează sau se intimizează cu 
diverse mijloace estetice

x x  –  –  –  –  – –  –  –

– ofi ciu pentru ospătari sau spaţiu de distribuţie 
(restaurantele de capacitate mică sub 50 de 
locuri şi familiale, precum şi restaurantele 
pensiune sunt exceptate)

x x x x x – – – – –

– acces între ofi ciu şi salon prin uşi batante x x x  –  –  –  –  –  –  –
– grup sanitar cu apă curentă caldă şi rece, 
separat pe sexe, o cabină la ... locuri*) 30 40 – – – 30 40 – – –

– grup sanitar cu apă caldă şi rece*) – – x x x – – x x x
– bucătăria echipată şi compartimentată în funcţie 
de specifi cul preparatelor calde sau reci realizate 
şi a structurii materiilor prime cu respectarea 
normelor sanitar-veterinare

x x x x x x x x x x

– secţie-bar x x x x x x x x x x
– spălător de veselă x x x x x x x x x x
– spălător de vase x x x x x x x x x x
– spălător de pahare x x x x x x x x x x
– depozit pentru alimente şi băuturi x x x x x x x x x x
– cameră pentru lenjerie x x – – – x x – – –
– birou al şefului de unitate x x – – – x – – – –
– birou al bucătarului-şef x  –  –  –  –  –  –  –  –  –
– grup social pentru personal, care să cuprindă: 
vestiare + duşuri + WC x x x x x x x – – –

– spaţiu pentru depozitarea ambalajelor/resturilor 
menajere x x x x x x x x x x

*) Dotarea grupurilor sanitare va fi  identică cu cea menţionată în Anexa nr. 1 pct. 9, lit. b)
3. Instalaţii:
– sisteme de climatizare (spaţii de servire, 
producţie şi grupuri sanitare) x – – – – x – – – –

– ventilaţie mecanică în spaţii de servire şi 
producţie x x x x – – – – x –

– instalaţie de aer condiţionat în spaţii de servire 
şi producţie – x x – – – x x – –

– ventilaţie naturală – – – – x – – – – x
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– încălzire centrală sau alte surse de încălzire 
admise de normele P.S.I., mai puţin pentru 
unităţile sezoniere estivale

– x x x x – x x x x

– instalaţie curentă de apă caldă/rece x x x x x x x x x x
– iluminat în toate spaţiile de servire, producţie şi 
anexe x x x x x x x x x x

– ascensor pentru mărfuri şi preparate (când 
bucătăria este amplasată la alt nivel decât salonul 
de servire)

x x  –  –  –  –  –  –  –  –

4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate şi dispozitive necesare în secţiile de 
producţie ale bucătăriei
– utilaje tehnice*) x x x x x x x x x x
*) Dotarea se face în funcţie de profi lul şi de capacitatea unităţii, cu respectarea liniei tehnologice şi a 
normelor sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. şi protecţia muncii.
5. Amenajări şi dotări interioare în saloane:
– pardoseală din ceramică sau alte materiale de 
calitate superioară x x x x x x x x x x

– pereţi tapisaţi (material textil), placaţi cu furnir 
de bună calitate sau cu zugrăveli moderne 
deosebite

x – – – – x – – – –

– pereţi tapetaţi cu materiale de calitate 
superioară sau cu zugrăveli deosebite – x – – – – x – – –

– zugrăveli şi vopsitorii obişnuite – – x x x – – x x x
– plase de protecţie împotriva insectelor la 
spaţiile de producţie şi depozitare x x x x x x x x x x

– decoraţiuni interioare adecvate specifi cului 
unităţii x x – – – x x – – –

– mobilier uniform ca stil x x x x x x x x x x
– feţe de masă sau alte mijloace igienice şi 
estetice x x x x x x x x x x

– feţe de masă pentru banchete x x x x – x – – – –
– şervete de masă din material textil de calitate x x – – – x – – – –
– şerveţele de masă din hârtie – – x x x – – x x x
– listă meniu în care vor fi  menţionate preparatele 
culinare cu denumirea, componenta şi gramajul 
lor detaliat, în limba română şi în două limbi de 
circulaţie internaţională

x x x – – x x – – –

– listă tipărită pentru preparate culinare şi băuturi – – – x x – – x – –
– lista meniu pentru băuturi x x x – – x x – – –
6. Dotarea cu inventar de servire:
a) sticlărie (cristal, semicristal, sticlă):
– cupe de şampanie, carafe, pahare, sonde, căni, 
halbe, cilindri etc. în funcţie de specifi cul 
băuturilor şi profi lului structurii unităţii

x x x x – x x x x –

– solniţe – – – x x – – – x x
– presărători x x x – – x x x – –
– oliviere x x x – – x x x – –
– muştarieră/bol pentru muştar x x x – – x x x – –
– compotieră x x x – – x x x – –
– clopot pentru pateuri x x – – – x x – – –
– doze pentru mujdei x x x – – x x – – –
– scrumiere (unde este cazul) x x x x x x x x x x
– bol pentru clătirea degetelor x x – – – x x – – –
– fructieră (poate fi  şi din porţelan, alpaca etc.) x x x – – x x x – –
b) porţelan:
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– ceşti cu farfurioară pentru cafea x x x x x x x x x x
– ceşti cu farfurioară pentru ceai x x x x x x x x x x
– ceşti/boluri/farfurii pentru preparate lichide 
calde x x x x x x x x x x

– căni cu farfurioară pentru lapte x x – – – x – – – –
– cafetiere x x – – – x x – – –
– zaharniţe x x – – – x x – – –
– ceainice x x x – – x x – – –
– supiere x x x  –  –  –  –  –  –  –
– castroane x x x x x x x x – –
– farfurii suport x x – – – x x – – –
– farfurii desert x x x x x x x x x x
– farfurii întinse mari x x x x x x x x x x
– farfurii adânci x x x x x – – – – –
– platouri de diferite forme şi mărimi           
– osiere x x x  –  –  –  –  –  –  –
– raviere – – – x x – – – – –
– salatiere x x x x x x – – – –
– cocotiere x x – – – x x – – –
– sosiere x x x – – x – – – –
– suport pentru scobitori x x x x x x x x – –
c) alpaca argintată sau oţel inox:  
– linguriţe pentru ceai x x x – – x x – – –
– linguriţe pentru cafea*) x x x x x x x x x x
*) La categoria 1 stea şi 2 stele se admit şi de unică folosinţă
– linguriţe pentru îngheţată x x x – – x x x – –
– lingură, furculiţă şi cuţit mare x x x x x x x x x x
– furculiţe şi cuţite pentru peşte x x x – – x x x – –
– cuţite şi furculiţe pentru gustări x x x – – x x – – –
– furculiţe linguriţe şi cuţite pentru desert şi fructe x x x x x x x x x –
– tacâmuri pentru fructe de mare x  –  –  –  –  –  –  –  –  –
– găletuşă cu cleşte pentru cuburi de gheaţă x x x – – x x x – –
– capace pentru ochiuri x x – – – x x – – –
– shackere x x – – – x x – – –
– foarfece pentru struguri x – – – – x – – – –
– paletă pentru tort x x x x x x x x x x
– frapiere pentru şampanie sau alte dotări 
similare x x x – – x x x – –

– dotarea cu inventar de servire se face în funcţie 
de specifi cul unităţii, de sortimentele de preparate 
şi băuturi servite

x x x x x x x – – –

Este interzisă utilizarea vaselor şi ustensilelor de bucătărie emailate.
7. Alte criterii:
Servirea se efectuează prin:
– ospătari x x x x x x x x – –
– vânzători sau autoservire  –  –  –  –  –  –  – – x x
Personalul de bază din secţiile de servire şi producţie are, în majoritate:
– înalt nivel de califi care x x  –  –  –  –  –  –  –  –
– califi care – – x x x x x x x x
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– personalul va fi  în permanenţă curat, cu părul 
strâns, îmbrăcăminte curată, pantofi i lustruiţi şi 
fără bijuterii în exces

x x x x x x x x x x

– ospătarii trebuie să cunoască cel puţin o limbă 
străină, iar formaţia de lucru va fi  astfel stabilită 
încât într-un singur schimb să se asigure 
cunoaşterea a cel puţin 2 limbi de circulaţie 
internaţională (%)

80 70 50 – – 80 70 – – –

– personal angajat cu atribuţii de portar-uşier x x  –  –  – –  –  –  –  –
– echipamente/uniforme: pentru ospătari şi ajutor 
de ospătari x x x x x x x x – –

– pentru barmani x x x x x x x – – –
– pentru formaţii muzicale proprii x  –  –  –  –  –  –  –  – – 
– pentru vânzători  –  –  –  –  –  –  –  – x x
– pentru portar-uşier x – – – – x – – – –
– pentru garderobier x x – – – x – – – –
– efectuarea zilnică sau ori de câte ori este 
nevoie a curăţeniei în grupurile sanitare pentru 
turişti, spaţiile de servire, producţie, depozitare şi 
la grupurile sociale pentru personal

x x x x x x x x x x

– spaţiile de producţie vor fi  astfel realizate şi 
ventilate încât să nu pătrundă mirosul din 
bucătărie în sălile de servire şi în spaţiile de 
cazare

x x x x x x x x x x

8. Servicii oferite clienţilor, cu sau fără plată, astfel:
– organizarea de banchete sau mese festive x x x x x – – – – –
– comenzi pentru închirieri de taximetre x x – – – x x – – –
– diverse comisioane x x – – – x x – – –
– la solicitare, se rezervă locuri la mese x x – – – x – – – –
– asigurarea pazei pentru autovehiculele parcate x x – – – x – – – –
– gararea autoturismului, şi respectiv predarea lui 
la plecarea clienţilor, se face de către personalul 
restaurantului

x  –  –  –  –  –  –  –  –  –

– plata serviciilor să poată fi  efectuată şi prin 
mijloace electronice de plată (carduri) x x x – – x x x – –

 Criterii minime obligatorii

Baruri 
de 

noapte

Unităţi 
fast-food Cofetării, patiserii

stele stele stele
 5 4 3 2 1 5 4 3 2

1. Descriere generală a clădirii
– fi rmă luminoasă cu denumirea unităţii şi însemne 
distinctive privind categoria de clasifi care x x x – – x x – –

– fi rmă cu denumirea unităţii şi însemne distinctive 
privind categoria de clasifi care – – – x x – – x x

– accesul consumatorilor şi din holul unităţii de cazare 
(pentru unităţile amplasate în structuri de cazare) x x – – – x x – –

– acces pentru aprovizionare cu mărfuri şi circulaţia 
personalului, separat de intrarea principală x x    x x   

– parcaj auto propriu pentru unităţile independente x x        
– acces auto la intrare x – – – – x – – –
2. Organizarea spaţiilor:
– windfang, uşi rotative sau perdea de aer la intrare 
(unităţi cu acces direct din afară) x x – – – x – – –

– hol de primire şi de aşteptare pentru consumatori  x  x  –  –  –  –  –  –  – 
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– garderobă (unităţile de vară şi cele cu o capacitate 
sub 100 de locuri se exceptează, acestea dispunând de 
cuier în incintă)

x x  –  –  – x  –  –  –

– saloanele sunt dimensionate corespunzător, în funcţie 
de numărul de locuri şi de indicele de suprafaţă ... mp/
loc masă

1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 1,4 1,3 1,1 1,0

– ofi ciu pentru ospătari/barmani sau spaţiu de distribuie 
(fast-food-urile de capacitate mică sub 50 de locuri pot 
fi  exceptate)

x x x  –  – x  –  –  –

– grup sanitar cu apă curentă caldă/rece, separat pe 
sexe, o cabină la ... locuri*) 30 40 40 – – 30 – – –

– acces între ofi ciu şi salon prin uşi batante x x x – – x – – –
– grup sanitar cu apă caldă/rece*) – – – x x – x x x
– bucătăria echipată şi compartimentată în funcţie de 
specifi cul preparatelor calde sau reci realizate şi a 
structurii materiilor prime cu respectarea normelor 
sanitar-veterinare

x x x x x – – – –

– secţie-bar x x  –  –  –  –  –  –  –
– laborator propriu – – – – – x – – –
– spălător de veselă x x x x x x x x x
– spălător de vase x x x x x x – – –
– spălător de pahare x x – – –  –  –  –  –
– depozit pentru alimente/băuturi x x x x x x x x x
– cameră pentru lenjerie x x x – – x – – –
– birou al şefului de unitate x x – – – x – – –
– grup social care să cuprindă: vestiare + duşuri + WC x x – – – x x – –
– spaţiu pentru depozitarea ambalajelor/resturilor 
menajere x x x x x x x x x

*) Dotarea grupurilor sanitare va fi  identică cu cea menţionată în Anexa nr. 1 pct. 9, lit. b)
3. Instalaţii:
– sisteme de climatizare (în spaţiile de servire, 
producţie şi grupurile sanitare) x x – – – x – – –

– ventilaţie mecanică în spaţii de servire şi producţie – – x x – – x x –
– ventilaţie naturală – – – – x – – – x
– încălzire centrală sau alte surse de încălzire admise 
de normele P.S.I., mai puţin pentru unităţile sezoniere 
estivale

– – x x x – x x x

– instalaţie curentă de apă caldă/rece x x x x x x x x x
– iluminat în toate spaţiile de servire, producţie şi anexe x x x x x x x x x
– ascensor pentru mărfuri şi preparate (când bucătăria 
este amplasată la alt nivel decât salonul de servire), la 
unităţile cu peste 50 de locuri la mese

x x  –  –  –  –  –  –  –

4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate şi dispozitive necesare în secţiile de 
producţie ale bucătăriei:
– utilaje tehnice*)
*) dotarea se face în funcţie de profi lul şi de capacitatea 
unităţii, cu respectarea liniei tehnologice şi a normelor 
sanitar, sanitar-veterinare, PSI şi protecţia muncii

x x x x x x x x x

5. Amenajări şi dotări interioare în saloane
– pardoseală din ceramică sau alte materiale de calitate 
superioară x x x – – x x – –

– pardoseală din mozaic sau din alte materiale uşor 
lavabile – – – x x – – x x

– pereţi zugrăviţi cu materiale de calitate superioară şi 
decoraţiuni deosebite x x – – – x x – –

– zugrăveli şi vopsitorii obişnuite – – x x x – – x x
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– decoraţiuni interioare adecvate specifi cului unităţii x x x x x x x – –
– mobilier uniform ca stil:
– de calitate x x – – – x x – –
– în bună stare de folosinţă – – x x x – – x x
– feţe de masă sau alte mijloace igienice şi de calitate x x x x x x x x x
– şervete de masă din material textil de calitate x x – – – x – – –
– în lista meniu vor fi  menţionate preparatele cu 
denumire şi componenţă în limba română şi în două 
limbi de circulaţie internaţională precum şi gramajul 
acestora

x x – – – x – – –

– listă afi şată şi etichete cu preţurile preparatelor şi ale 
băuturilor oferite – – x x x – x x x

6. Dotarea cu inventar de servire:
– cupe de şampanie, carafe, pahare, sonde, căni, 
halbe, cilindri etc. în funcţie de specifi cul băuturilor şi 
profi lului structurii unităţii

x x  –  –  –  – –  –  –

– solniţe – – – x x – – – –
– presărători x x x  –  –  –  –  –  –
– oliviere x x x  –  –  –  –  –  –
– muştarieră/bol pentru muştar x x x x – – – – –
– clopot pentru pateuri x x x – – x x – –
– doze pentru mujdei – – x x – – – – –
– scrumiere unde este cazul x x x x x – – – –
– bol pentru clătirea degetelor x x x  –  –  –  –  – – 
– fructieră x x  –  –  –  –  –  –  –
– platouri de diferite forme şi mărimi x x x x x x x x x
– ceşti cu farfurioară pentru cafea x x x x x x x x x
– ceşti cu farfurioară pentru ceai x x – – – x x x x
– ceşti/boluri/farfurii pentru preparate lichide calde x x x x x x x x X
– cafetiere x x – – – x x – –
– zaharniţe x x – – – x x – –
– ceainice x x – – – x x x –
– farfurii suport x x x – – x x x –
– farfurii desert x x x x x x x x x
– farfurii întinse mari x x x x x – – – –
– farfurii adânci – – x x x – – – –
– farfurii pentru gem, dulceaţă – – x x x x x x x
– osiere x x x  –  –  –  –  –  –
– raviere – – x x x – – – –
– salatiere x x x x x – – – –
– sosiere x x x  –  –  –  –  –  –
– suport pentru scobitori x x x x x – – – –
– linguriţe pentru ceai x x x x – x x x x
– linguriţe pentru cafea*) x x x x – x x x x
*) La categoria 1 stea şi 2 stele se admit şi de unică folosinţă
– linguriţe pentru îngheţată x x x x – x x x x
– lingură, furculiţă şi cuţit mare x x x x x x x x x
– furculiţe şi cuţite pentru peşte x x x  –  –  –  –  –  –
– cuţite şi furculiţe pentru gustări x x x x – – – – –
– furculiţe/linguriţe şi cuţite pentru desert şi fructe x x x x x x x x x
– tacâmuri pentru fructe de mare x x  – –  –  –  –  –  –

Anexa nr. 2
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– găletuşă cu cleşte pentru cuburi de gheaţă x x – – – x – – –
– capace pentru ochiuri – – x – – – – – –
– shackere x x  –  –  –  –  –  – – 
– foarfece pentru struguri x  –  –  –  –  –  –  –  –
– paletă pentru tort x x x x x x x x x
– frapiere pentru şampanie x x  –  –  –  –  –  –  –
Dotarea cu inventar de servire se va face în funcţie de specifi cul unităţii, de sortimentele de preparate 
şi băuturi servite
7. Alte criterii:
Servirea se efectuează prin:
– ospătari x x – – – x x  –  –
– vânzători sau autoservire – – x x x  –  – x x
– personalul va fi  în permanenţă curat, cu părul strâns, 
îmbrăcăminte curată, pantofi i lustruiţi şi fără bijuterii în 
exces

x x x x x x x x x

– ospătarii trebuie să cunoască cel puţin o limbă 
străină, iar formaţia de lucru va fi  astfel stabilită încât 
într-un singur schimb să se asigure cunoaşterea a cel 
puţin 2-3 limbi de circulaţie internaţională (%)

80 70 – – 50 – – – –

– echipamente/uniforme pentru personal  x x x x x x x x x 
– portar-uşier x  –  –  –  –  –  –  –  –
– garderobier x  –  –  –  –  –  –  –  –
– ecuson cu prenumele şi funcţia fi ecărei persoane din 
personalul cu atribuţii de servire x x x x x x x x x

– efectuarea zilnică sau ori de câte ori este nevoie a 
curăţeniei în spaţiile de servire, producţie, depozitare şi 
la grupurile sociale pentru consumatori şi personal

x x x x x x x x x

– spaţiile de producţie vor fi  astfel realizate şi ventilate 
încât să nu pătrundă mirosul din bucătărie în saloanele 
de servire şi în spaţiile de cazare

– – x x x x – – –

– organizarea de banchete sau mese festive x x x  –  –  –  –  –  –
– comenzi pentru închirieri de taximetre x x  –  –  – x  –  –  –

– la solicitare se rezervă locuri la mese x x  –  –  –  –  –  –  ––

– asigurarea pazei pentru autovehiculele parcate x x  –  –  –  –  –  –  –
– plata serviciilor să poată fi  efectuată şi prin mijloace 
electronice de plată (carduri) x x x x – x x – –

Anexa nr. 3

Cerere standardizată pentru  obţinerea certifi catului de clasifi care

În temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind 
eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi 
completările ulterioare,

Subsemnatul (a) ………………………………,  C.N.P _/__/_/_/_/ _/__/_/_/_/_/_/_ /,
act de identi tate …………… . Ser ia …………… nr. …………… în calitate de (se bifează cu 

x căsuţa corespunzătoare):
 □ Administrator/asociat (în sensul Legii nr.  31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare) sau titular pentru:
□ Persoană fizică autorizată
□ Întreprindere familială
□ Întreprindere individuală
□ Altă formă juridică
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□ Mandatar (prin procură notarială ataşată) pentru:
Denumire operator economic: (SC, PFA, etc.) …………………………………………………

……………………………………………cu  sediul social în
Localitatea …………….. , str. ………………….. nr. ……………..bl. …………….sc. …………… 

et. …………… ap. …………………
judeţ/sector …………………….. telefo n fix……………………………. telefon mobil 

………………………….
F a x  … … … … … … … . .  e - m a i l  … … … … … … … … … … … . . ,  a d r e s a  w e b 

……………………………………..
solicit acordul pentru î nceperea activităţii, introducerea în circuitul turistic şi eliberarea 

certificatului/certificatelor de  clasificare pentru:
1) Denumire unitate: ………………………………..
Tipul de unitate: (ex: hotel, pensiune t uristică, restaurant, bar de zi, etc.) 

………………………………….
Categoria de clasificare: (stele/margarete) …………………………………………
2) Denumire unitate: …………………………………………… ……………….
Tipul de unitate: ( ex: hotel, pensiune  turistică, restaurant, bar de zi, etc.) 

……………………………………
Categoria de clasificare: (stele/margarete) ……………………… ………………..
3) Denumire unitate: ………………………………………………..
Tipul de unitate: (ex: hote l, pensiune turistică, restaurant, bar de zi, etc.) 

…………………………………………… …………..
Categoria de clasificare: (stele/margarete) ………………………………………………………………
Adresă unitate/unităţi: localitate  ……………………………. str. …………………nr. ………………., 

jud. ……………………….
Date de contact:
unita te/unităţ i :  telefon …………………….. fax …………………… e-mail web 

…………… …………….
Conducerea operativă este asigurată de: ……………………………… telefon mobil 

………………………………………………
Ataşez prezentei cereri următoar ele documente (se bifează cu x):
1. Certificatul constatator emis de O.R.C. în original □ sau  copie legalizată □
2. Fişa standardizată privind încadrarea spaţiilor structurii/structurilor de cazare □ şi/sau 

alimentaţie pub lică □
3. Certifi catul(e) de clasificare şi fişa(ele) anexă(e) a/ale acestuia(ora), în original (după caz) □
4. Extras  REVISAL (vizat pentru conformitate) şi copii ale documentelor de calificare pentru 

personalul minim necesar angajat, con form prevederilor Cap. II art. 4 din normele metodologice 
(după caz)  □

5. Avizul tehnic de specialitate emis conform prevederilor H.G. nr. 31/1996, (după  caz). □
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 1267/2010 privind eliberarea  certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu 
modificările şi completările ulterioa re, precum şi de prevederile Normelor metodologice de aplicare 
ale acesteia şi consider că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile prevăzute în Normele 
metodologice pentru structura/structurile de primire turistice nominalizată/e mai sus, inclusiv cele 
privind încadrarea personalulu i, condiţii şi criterii pe care mă oblig să le respect pe toată durata 
funcţionării, pentru tipul şi categoria de clasificare menţionate în prezenta cerere şi pentru structura 
înscrisă în formularele tip ale fişei/fişelor privind încadrarea spaţiilor de cazare şi/sau alimentaţie 
publică anexate acesteia. În cazul în care se constată contrariul celor declarate, voi suporta consecinţele 
şi înţeleg să-mi fie aplicate reglementările legale în vigoare.

Data: ……………………                          Semnătura şi ştampila ........………………………

Anexa nr. 3



IV. Prestări servicii • 816

Anexa nr. 4

Fişă standardizată privind încadrarea nominală 
a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri

Tipul de unitate …………………………………………
Denumirea unităţii ………………………………………
Adresa ……………………………………………………

 Categoria de 
clasifi care

Structura spaţiilor de cazare conform 
ANEXEI la Normele metodologice

Tip spaţiu Grup sanitar 
(propriu/comun) Nr. spaţii Nr. locuri

Nr. de ordine 
al spaţiilor de 
cazare (1, 2, 
3, 4 sau A, B, 
C, D... etc.)

stele/margarete

Cameră cu 1 loc grup sanitar    
Cameră cu 2 locuri grup sanitar    
Cameră cu 3 locuri grup sanitar    
Cameră cu 4 locuri grup sanitar    
Suită grup sanitar    
Garsonieră grup sanitar propriu    
Apartament cu 
dormitor/dormitoare grup sanitar propriu    

Duplex grup sanitar propriu    
Cameră cu locuri grup sanitar    
Parcelă campare/căsuţă tip camping    

1) Total categoria …………………. stele/margarete    

stele/margarete

Cameră cu 1 loc grup sanitar    
Cameră cu 2 locuri grup sanitar    
Cameră cu 3 locuri grup sanitar    
Cameră cu 4 locuri grup sanitar    
Suită grup sanitar    
Garsonieră grup sanitar propriu    
Apartament cu 
dormitor/dormitoare grup sanitar propriu    

Duplex grup sanitar propriu    
Cameră cu locuri grup sanitar    
Parcelă campare/căsuţă tip camping    

2) Total categoria …………………. stele/margarete    
TOTAL GENERAL = total 1) + total 2)    

 

Operator economic …………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................

(denumirea)

Numele şi prenumele  ……………………………… …………… Semnătura ……………………
(reprezentant legal)

Data …………………………………………………… Ştampila …………… ……………………..

Anexa nr. 4
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Anexa nr. 5

Fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor
 în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

Tipul de unitate   
(conform normelor metodologice – ex. – restauran t clasic, restaurant pensiune, snack-bar, bar de zi, disco-bar, etc.)

Denumirea unităţii  

Adresa  

Profilul unităţii  (ex. restaurant, bar, fast-food, cofetărie, patiserie)

Total suprafaţă comercială (m p)  (compusă din suprafaţa spaţiilor de servire – saloane, terase)

Amplasare a unităţii  (parter, etaj 1, demisol, etc.)

Capacitatea totală a unităţii   locuri (saloane + terase)

 Nr. crt. Tipul de 
unitate

Categoria 
(stele)

Nr. locuri 
total

din care:
Nr. saloane:în 

saloane
pe terasă 
acoperită

pe terasă 
neacoperită

în grădină 
de vară

    ......locuri ......locuri ..........locuri ..........locuri  

 Operator economic  
(denumirea)

Numele şi prenumele      Se m nătura  
            (reprezentant legal)

      Ştampila

Data     

Anexa nr. 6

Declaraţie  pe propria răspundere dată în  temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 cu modifi cările şi completările ulterioare în cazul 

eliberării licenţei de turism/anexei lic enţei de turism

Subsemnatul    , C.N.P _/__/_/_/_/_/_/__/_/_/_/_/_/,

act de identi tate  . Seria   nr.   în calitate de (se bifează cu x căsuţa 
corespunzătoare):

□ Administrator/asociat (î n sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare)

sau

□ Reprezentant legal pentru:

 
(denumirea operatorului economic care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism)
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cu sediu l social în lo calitatea   , str.      
nr.  bl.   sc.   et.   ap.   ju deţ/sector     ,

solicit eliberarea licenţei de turism □ anexei licenţei de turism □ pentr u agenţia de turism/
reprezentanţa situată în localitatea    , str.      
nr.  bl.    sc.   et.   ap.   judeţ/sector     , 
tel.    fax    , e-mail           web site/pagină web    
şi cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, DECLAR PE 
PROPRIA RĂSPUNDER E că am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 1267/2010 privind eliberarea certificat elor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de 
turism cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de 
aplicare ale a cesteia şi că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile de funcţionare 
prevăzute în anexele la Normele sus-menţionate, pe care certific că le îndeplinesc şi mă 
oblig să le respect pe toată durata funcţionării agenţiei de turism menţionate mai jos, pentru 
tipul declarat.

Agenţia de turism (nume comercial): 

de tip: TOUROPERATOARE  □
           DETAILISTĂ   □
   cu vânzare exclusiv online □  fără vânzare directă la public**) □
Conducerea operativă este asigurată de:……………………………………………………….

telefon mobil………

Ataşez prezentei declaraţii următoarele documente:
1. Certificatul constatator emis de O.R.C. în original □ sau copie legalizată □
2. Copie a poliţei de asigurare □
3. Copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real  sau de utilizare asupra 

spaţiului □
4. Licenţa de turism***) □ şi/sau anexa licenţei de turism***) □
5. Co pia licenţei de turism (în  cazul înregistr ării unei filiale/sucursale/sediu secundar/

reprezentanţe □
6. Certifica t de cazier fiscal □
7. Dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţil or 

însoţit de documentul care atestă pregătirea profes ională a persoanei care asigură conducerea 
operativă a agenţiei de turism sau filiale i/sediului secundar aparţinând acest eia □

Data       Semnătura  
      Ştampila

Anexa nr. 7

Criterii minime obligatorii privind încadrarea cu pers onal şi pregătirea profesională în 
structuri de primire turist ice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică

I. Persoana care asigură conducerea operativă a structurii de  primire turistice cu funcţiuni 
de cazare şi alimentaţie publică trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă, 
înregistrat în registrul de evidenţă a angajaţilor, cu excepţia c azurilor în care conducerea 
operativă este asigurată de unul dintre asociaţi sau acţionari care deţine documentele de 
calificare conform punctu lui 1 din  tabelul de mai  jos.

Anexa nr. 7
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 Criterii minime obligatorii

Hoteluri, 
moteluri

Cabane, 
campinguri

Restaurante 
şi baruri

Baruri 
de 

noapte
stele stele stele stele

5 4 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4
1. Persoana care asigură conducerea operativă 
a structurii de primire turistice trebuie să 
deţină*): certifi cat de absolvire a unui curs de 
formare managerială în domeniu, organizat de 
un furnizor de formare profesională autorizat/
diplomă de licenţă/masterat/doctorat privind 
absolvirea cursurilor universitare în domeniul 
turismului/brevet de turism, specifi c funcţiei.

X X X X X X X X X X X X – – X X

2. Cel puţin o persoană din conducerea 
operativă a unei structuri de primire turistice 
trebuie să facă dovada absolvirii a unui program 
de pregătire în domeniul calităţii serviciilor 
turistice, realizat de un furnizor de formare 
profesională autorizat în domeniul turismului, cu 
activitate reprezentativă în acest sector (care să 
poată face dovada unor preocupări în domeniul 
calităţii serviciilor turistice cel puţin în ultimii 3 
ani).

X X X – – X X – – X X X – – – –

*) Campingurile şi satele de vacanţă cu o capacitate de cazare sub 100 de locuri, precum şi unităţile 
de alimentaţie sub 50 de locuri la mese, se exceptează
3. Personalul din recepţie trebuie să fi e 
califi cat**) în proporţie de 100 % X X X X X X X X X – – – – – – –

**) Cu certifi cat de califi care obţinut conform prevederilor legale
4. Personalul secţiilor de producţie şi servire 
trebuie să fi e califi cat în proporţie de 100% – – – – – – – – – X X X X X X X

5. Şef de recepţie la unităţile cu mai mult de 50 
de spaţii de cazare X X X – – – – – – – – – – – – –

6. Guvernantă la unităţile cu mai mult de 50 de 
spaţii de cazare X X X – – – – – – – – – – – – –

7. Şef de sală la unităţile cu peste 100 de locuri          X X – – – – –
8. Somelier – – – – – – – – – X – – – – – –
9. Barman preparator – – – – – – – – – X X – – – X X
10. Bucătar – – – – – – – – – – – X X X – –
11. Bucătar specialist sau maestru în arta 
culinară*** – – – – – – – – – X X – – – – –

*** Se exceptează barurile
12. Cursuri de perfecţionare pentru întreg 
personalul, efectuate de la obţinerea califi cării 
sau de la absolvirea altor cursuri de 
perfecţionare de scurtă durată, la intervalele 
reglementate de Codul Muncii

X X X X X X X X X X X X X X X X

Anexa nr. 8

Criterii minime obligatorii de funcţionare pentru agenţia de turism de tip 
touroperatoare sau detailistă şi a fi lialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei*) 

acesteia

 Criterii minime obligatorii
Agenţie de turism/fi lială

TOUROPERATOARE DETAILISTĂ
1. Starea clădirii să fi e bună şi salubră X X
2. Amplasarea agenţiei de turism în clădire:1) la demisol, parter, 
mezanin sau la etajul 1, uşor accesibilă X X

Anexa nr. 8
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1) Pot fi  acceptate şi alte amplasamente, dacă sunt situate în clădiri cu destinaţie publică. Agenţia de 
turism touroperatoare care nu are activitate de vânzare directă către turişti precum şi agenţiile de 
turism care desfăşoară activitatea exclusiv online poate/pot funcţiona şi la alte niveluri ale clădirii.
3. Suprafaţa agenţiei de turism să fi e de minim2): 16 m2 10 m2

2) Se exceptează agenţiile de turism care desfăşoară activitatea exclusiv online
4. Grup sanitar propriu pentru personal sau cu acces facil X X
5. Minim 50% din personalul încadrat ca agent de turism să fi e 
califi cat ca „agent de turism-ghid” atestat prin certifi cat de 
absolvire a unui curs de califi care organizat de către un furnizor 
de formare profesională autorizat sau să deţină certifi cat de 
competenţe profesionale pentru ocupaţia/califi carea „agent de 
turism” emis de un centru de evaluare şi certifi care acreditat/
autorizat

X X

6. Asigurarea cu ghizi posesori ai atestatului de ghid de turism3) X –
3) Se aplică în cazul desfăşurării de către agenţia de turism a programelor turistice.
7. Poliţă de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor 
de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru 
achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul 
insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism

X X

8. Firmă cu denumirea agenţiei de turism iar în cazul amplasării 
acesteia în imobile cu spaţii de locuit/activităţi economice, 
aplicarea unui autocolant sau a unei plăcuţe la intrarea în imobil 
cu denumirea agenţiei de turism

X X

9. Mobilier adecvat activităţii desfăşurate X X
10. Mijloace de comunicaţie: computer, servicii fax, telefon, 
acces internet X X

11. Site web/pagină web X X
12. Afi şare pe site-ul web/paginii web al/a agenţiei de turism:
– a datelor de identifi care, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu completările şi 
modifi cările ulterioare;
– a copiei documentului care atestă capacitatea profesională a 
persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei de 
turism;
– a copiei licenţei de turism eliberată agenţiei de turism;
– a copiei poliţei de asigurare în termen de valabilitate.

X X

13. Suprafaţa comercială să fi e folosită în exclusivitate pentru 
activitatea de turism4) X X

4) Pot fi  acceptate, în măsura în care spaţiul permite, şi alte activităţi, cum sunt: schimb valutar, 
fotocopiere, vânzări de suveniruri, ilustrate, cărţi de turism, ghiduri, hărţi.
14. Persoana care asigură conducerea operativă a agenţiei de 
turism sau a fi lialei, sucursalei, sediului secundar, reprezentanţei 
acesteia trebuie să fi e angajată cu contract individual de muncă 
cu normă întreagă, înregistrat în registrul de evidenţă a 
salariaţilor5) şi să deţină cel puţin unul dintre următoarele 
documente6): certifi cat de absolvire a unui curs de formare 
managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare 
profesională autorizat, diplomă de licenţă/masterat/doctorat 
privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în 
domeniul turismului sau brevet de turism specifi c funcţiei.

X X

5) Cu excepţia situaţiilor în care conducerea este asigurată de unul din acţionari sau asociaţi care 
deţine documentele de califi care (certifi cat de absolvire a unui curs de formare managerială în 
domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diplomă de licenţă/masterat/
doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de 
turism specifi c funcţiei).
6) Cu excepţiile prevăzute de art. 34 alin. (2) din normele metodologice.
15. Numele comercial al agenţiei de turism să nu creeze 
confuzie prin asemănare de nume cu agenţiile de turism 
existente deja în piaţă, exceptând situaţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare (exemplu: contractul de franciză, protecţia 
numelui prin înregistrare O.S.I.M.)

X X
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 *) Doar operatorul economic care deţine agenţie de turism touroperatoare poate înfiinţa 
filială/sediu secundar/reprezentanţă touroperatoare.

Anexa nr. 9

Macheta certifi catului de clasifi care

Anexa nr. 9
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Anexa nr. 9.1

DENUMIREA  INSTITUŢIEI PUBLICE CENTRALE                       Numărul şi data certificatului 
DENUMIREA DI RECŢIEI, SERVICIULUI,                                                 de clasificare
A DEPARTAMENTULUI SAU COMPARTIMENTULUI

FIŞĂ privind   încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitatea

(se completează cu t ipul unităţii şi denumirea acesteia)
(se completează cu adresa  unităţii)

(se menţionează denumirea operatorului economic)

 STRUCTURA SPATIILOR DE CAZARE PE CATEGORII
Categorie de clasifi care şi tip 
spaţiu de cazare Nr. spaţii Nr. locuri Numărul de ordine al spaţiilor de cazare

NR. STELE/MARGARETE    
Total categoria NR. STELE/
MARGARETE   %

NR. STELE/MARGARETE    
Total categoria NR. STELE/
MARGARETE   %

Total general   100 %
 Conducere,       Întocmit, 
prenume şi nume      prenume şi nume/data

Anexa nr. 9.2

DEN UMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE CENTRALE                      Numărul şi data certificatului
DENUMI REA DIRECŢIEI, SERVICIULUI,                                               de clasificare
A DEPARTAMENTULUI SAU COMPARTIMENTULUI

Fişa pr  ivind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structura 
de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică

(se completează cu  tipul unităţii şi denumirea acesteia)
(se menţionează denumir ea operatorului economic)

1. Adresa:
2. Profilul:
3. Total supr afaţă comerci ală (mp):
4. Amplasarea unităţii:
5. Capa citatea totală a unităţii: locuri

 Nr. Crt. Tipul de 
unitate Categoria

Nr. 
locuri 
total

din care:
Nr. sa-
loaneNr. locuri 

în saloane

Nr. locuri 
pe terasă 
acoperită

Nr. locuri 
pe terasă 

neacoperită

Nr. locuri 
în grădină 

de vară
         

 Conducere,      Întocmit, 
prenume şi nume      prenume şi nume/data

Anexele nr. 9.1-9.2
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Anexa nr. 10

Macheta licenţei de turism

Anexa nr. 10
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Anexa nr. 11

Macheta anexei licenţei de turism

Anexa nr. 11
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Anexa nr. 12

Macheta brevetului de turism

Anexa nr. 12
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Anexa nr. 13

MESAJUL – PRO NATURA

RO
FIŢI  ALĂ TURI DE NOI ÎN APĂRAREA MEDIULUI NOSTRU!
Imaginaţi-vă  tonele de prosoape spălate zilnic în hotelurile din întreaga lume fără a fi 

necesar, dar gândiţi-vă la cantităţile imense de detergenţi folosiţi care poluează apa.
Vă rugăm să decideţi singuri:
P rosoapele lăsate pe podea înseamnă:  „Vă rog să le schimbaţi”
Prosoapele aşezate pe suportul de prosoape înse amnă: „Le voi folosi din nou”
Pentru un mediu – ambient sănătos.

EN
HELP US PROTEC T OUR ENVIRONMENT!
Think of the tons o f t owels being washed unnecessarily  every day in hotels throughout the 

world and the huge quantities of detergent used which pollute our water.
Please decide for yourself:
Towels on the floor mean: “ Please replace them”
Towels  on the towel -rail mean: “I will use them again”
 For a healthy environment.

DE
HELFEN SIE MIT UNSERE UMW ELT ZU SCHUTZEN!
Bedenken S ie  dass taglich in allen Hotels der Welt unno tig Tonnen von Handtuchern 

gewaschen werden und dadurch eine Unmenge von Waschmitteln unser so kostbares
Wasser verunreinigt.
Entscheiden Sie selbst:
Die Han dtu cher auf dem Boden be deuten: “Bitte Handtuche r wechseln”
Die Handtucher auf dem Handtuchhalter bedeuten: “Ich ka nn sie weitergebrauchen”
Fur eine gesunde Umwelt.

FR
REJOIGNEZ-NOUS DANS LA PROT ECTION DE L’ENVIRONNEMENT  !
 Pensez aux tonnes de serviettes lavees chaque jour dans  les hotels du monde entier et 

aux quantites de detergents utilises polluant l’eau.
C’est a vous de choisir:
Les serviettes jetees par terr e: «Veuillez les remplace r».
Les serviettes mises sur porte-serviettes: «Je les reutil ise».
Pour un environnement sain.

Anexa nr. 13
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Anexa nr. 14

Anexa nr. 14
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Anexa nr. 15

F ormular de informare(*)

În baza art. 10 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind prestarea în 
regim transfrontalier a serviciilor specifice agenţiilor de turism

1. Date de identificare ale reprezentantului legal al operatorului economic:
1.1. Prenume şi nume: ………………………………………………………………….
1.2. Naţionalitat e: ……………………………………………………………………….
1.3. Data naşterii: … /… /… /… /... /… /… / …
                                                        (D DM M Y Y Y Y)

1.4. Paşaport/carte de identitate: ………………………………. emis în statul 
……………………………………..

1.5. Telefon mobil: …………………………………… …………….
ÎN CALITATE  DE REPREZENTANT LEGAL PENTRU:
2. Date de identificare ale operatorului economic în statul membru de stabilire:
2.1. Numele operatorului economic: …………………………………………...................…..
2.2. Statul membru de stabilire (selectaţi prin încercuire): ……………...…………………..
AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES
FI FR HU IE IS  IT LI LT LV LU MT
NO NL PL PT RO  SI SK SE UK
2.3. Adresa (completă): ……………………………………………………………………....…
2.3.1. Telefon: ……………………fax ………………………………
e-mail ………………… adre să web …………………………………
2.4. Lice nţă de turism nr. (**) ………………………… ……………. data emiterii perioad a de 

valabilitate ………………………………………………………
autoritatea emitentă ………...........................………………………………………… statul 

………………………………………….
2.5. Asigurare de răspundere profesională/asigurare de răspundere civilă în  caz de 

insolvabilitate
sau  de  f a l imen t  se r i e / numă r  ……………………………… da ta  em i t e r i i 

……………………………………………… perioada de valabilitate ……………………….
suma asigurată …………………………………………………………………. valoarea poliţei 

de asigurare moneda … ………………………………………
numele companiei de asigurare …………………………………………………………. statul 

…………………………
2.6. Alte informaţii despre garanţii financiare/asigurări în caz de insolvabilitate sau de 

faliment: ………………………………………………… ………………………………………………
…………………………...............................................................................................................                            

informăm instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, privind prestarea 
în regim transfrontalier a ser viciilor specifice agenţiilor de turism, pe teritoriul României. Am 
ataşat la prezentul formular de informare: copie a cărţii de identitate/ paşaport a reprezentantului 
legal al operatorului economic, copie a licenţei de turism/autorizaţiei(**), copii ale poliţelor de 
asigurare şi copii ale altor documente relevante.

Data:        Reprezentant legal:

Semnătura

(*) Prezenta informare se reînnoieşte în cazul în care au apărut modificări asupra  datelor 
înscrise în aceasta sau în documentele anexate acesteia

(**) Sau oricare alt act/document în temeiul căruia operatorul economic prestează legal 
activitatea de servicii în statul membru de stabilire.

Anexa nr. 15



829 • O. nr. 65/2013

Anexa nr. 16

Cerere tip pentru eliberarea brevetului de turism

Subsemnatul(a) ……………………………………………………………………………………
………….

CNP__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ cu domiciliul în ………………………………
……………………………………………………………………

Telefon ……………………………… e-mail ………………… ……………
 solicit eliberarea brevetul ui de turis m pentru funcţia de: ………………………………………

………………………………………………………………….
întrucât consider că îndeplinesc în totalitate criteriile minime pentru eliberarea brevetului  

de turism, stabilite de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că documentele pre zentate sunt în conformitate cu originalul şi toate datele înscrise 
în acestea sunt reale .

Ataşez prezentei cereri următoarele documente (se bifează cu x):
1. cerere □
2. curriculum vitae □
3. copie de pe actul de identitate □
4 . copii de pe actele care atestă pregătirea profesională □
5. copii  de pe actele care atestă experienţa profesională □
6. certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri □
7. certificat de cazier fiscal □
8. copie de pe atestatul de limbă străină □
9. brevet de turism emis anterior, original □
10. anunţ pierdere brevet de turism, după caz □

Notă: Copiile actelor depuse vor fi semnate, datate şi v or fi certificate pentru conformitate 
de către titular prin menţiunea „conform cu originalul”.

Data         Semnătura

Anexa nr. 16



3. Legea nr. 234/2007 
pentru abrogarea Legii nr. 355/2003 privind răspunderea 

transportatorilor aerieni şi  a operatorilor aeronavelor civile care 
efectuează operaţiuni aeriene  civile în sp aţiul aerian naţional, 
 a Legii nr. 491/2004 privind obligaţia  de serviciu public pe rute 
aeriene interne şi a Ordonanţei Guvern ului nr. 52/2002 privind 
stabilirea unui sistem de compensare de c ătre transportatorii 

aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refu zat îmbarcarea 
pe curse aeriene re gulate

publicată în
M. Of. nr. 490 din 23 iulie 20 07

Art. I. Se abrogă Legea nr. 355/2003 privind răspunder ea transportatorilor aerieni şi a 
operatorilor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional, 
publicată în Monitoru l Ofi  cial al României, Partea I, nr. 524 din 21 iulie 2003, ca urmare a 
aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 2.027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind 
răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, publicat în Jurnalul Ofi cial 
al Comunităţilor Europene nr. L285 din 17 octombrie 1997, astfel cum a fost amendat prin 
Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 mai 2002, 
publicat în Jurnalul Ofi cial al Comunităţilor Europene nr. L 140 din 30 mai 2002, precum şi a 
Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al P arlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie  
2004 privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de 
aeronave, publicat în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene nr. L 138 din 30 aprilie 2004.

Art. II. Se abrogă Legea nr. 491/2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene 
interne, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, 
ca urmare a aplicării directe a Regulamentului (CEE) nr. 2.408/92 al Consiliului din 23 iulie 
1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare, 
publicat în Jurnalul Ofi cial al Comunităţilor Europene nr. L 240 din 24 august 1992.

Art. III. Se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de 
compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea 
pe curse aeriene regulate, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 609 din 16 
august 2002, aprobată cu modifi cări prin Legea nr. 636/2002, ca urmare a aplicării directe a 
Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al  Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 
2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor 
în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, publicat în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene 
nr. 46 din 17 februarie 2004.



4. H.G. nr. 1912/2006 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării 

Regulamentului (CE) n r. 261/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune 
privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul 

refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care 
abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91

publicată în
M. Of. nr. 1050 din 29 decembrie 2006

În scopul asigurării aplicării în România, de la data aderării României la Uniunea Europeană, 
a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate 
pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă 
Regulamentul (CEE) nr. 295/91,

în temeiul prevederilor art. 108 şi ale art. 148 a lin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca 
organism responsabil cu supravegherea respectării drepturilor pasagerilor, prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 
2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în 
cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul 
(CEE) nr. 295/91, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 46 din 17 februarie 2004.

(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va informa Comisia Europeană 
asupra desemnării sale ca organism responsabil potrivit alin. (1).

(3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va sprijini şi va asista Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în exercitarea atribuţiilor ce îi revin acesteia potr ivit 
alin. (1).

Art. 2. Constituie contravenţii următoarel e fapte:
a) neacordarea de către un transportator aerian a drepturilor băneşti compensatorii prevăzute 

la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 unui pasager îndreptăţit la primirea respectivelor 
compensaţii;

b) neacordarea de către un transportator aerian a drepturilor prevăzute la art. 8, 9 şi 10 
alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 unui pasager îndreptăţit să beneficieze de 
respectivele drepturi;

c) neinformarea pasagerilor de către transportatorul aerian, potrivit cerinţelor prevăzute la 
art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

Art. 3. (1) Cont ravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:
a) contravenţiile prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;
b) contravenţiil e prevăzute la lit. b), cu amendă de la 800 lei la 1.800 lei;
c) contravenţiile prevăzute la lit. c), cu amendă de la 300 lei la 500 lei.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică transportatorului aerian, individual, pe ntru 

fiecare pasager pentru care se constată  nerespectarea obligaţiilor ce îi revin transportatorului 
potrivit Regulamentului (CE) nr. 261/2004.
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(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 2, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac, 
cu respectarea di spoziţiilor legale în vigoare, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei  Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ia nuarie 2007.

Art. 4



5. H.G. nr. 927/2007 
pentru aprobarea unor măsuri în vederea aplicări i Regulamentului 

(CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului 
d in 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a 

transportatorilo r aerieni care se supun unei interdicţii de operare pe 
teritoriul Comunităţii şi informarea pasagerilor transportului aerian 

cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi care 
abrogă art. 9 al Directivei 2004/36/CE

publicată î n
M. Of. nr. 574 din 22 august 2007

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.111/2005 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste 
comunitare a transportatori lor aerieni care se supun unei interdicţii de operare pe teritoriul 
Comunităţii şi informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului 
aerian efectiv şi care abrogă art. 9 al Directivei 2004/36/CE,

în temeiul prevederilor art. 108 şi ale ar t. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
precum şi ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca 
organism responsabil cu supravegherea respectării de către contractanţii de transport aerian 
a prevederilor art. 10-12 din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor 
aerieni care se supun unei interdicţii de operare pe teritoriul Comunităţii şi informarea pasagerilor 
transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi care abrogă art. 9 
al Directivei 2004/36/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 344 din 27 
decembrie 2005.

(2) Ministerul Transporturilor va sprijini şi va asista Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor în exercitarea atribuţiilor ce îi revin acesteia potrivit alin. (1).

Art. 2. Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) neinformarea pasagerilor de către contractantul de transport aerian, potrivit cerinţelor 

prevăzute la art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005, cu amendă de la 300 lei la 500 lei;
b) neacordarea de către un contractant de transport aerian a drepturilor prevăzute la art. 12 

din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005 unui pasager îndreptăţit să beneficieze de respectivele 
drepturi, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 3. (1) Sancţiunile prevăzute la art. 2 se aplică contractantului de transport aerian, 
individual, pentru fi ecare pasager pentru care se constată nerespectarea obligaţiilor ce revin 
contractantului de transport aerian potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.111/2005.

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 şi aplicarea sancţiunilor se fac, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art. 4. Dispoziţiile prezentei hotărâri nu afectează drepturile pasagerilor care cad sub 
incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor 
de servicii turistice, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 631/2001, republicată, 
şi a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.299/89 din 24 iulie 1989 privind codul de conduită 
pentru sistemele de rezervare computer izate, publicat în Jurnalul Ofi cial al Comunităţilor 
Europene nr. L 220 din 29 iulie 1989, cu amendamentele ulterioare.

Art. 5. Ministerul Transporturilor comunică Comisiei Europene informaţiile prevăzute la 
art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (3) şi la art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005.

Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I.

Art. 4-6



6. O.G. nr. 51/1997 
privind operaţiunile de leasing 

şi societăţile de leasing

republicată în
M. Of. nr. 9 din 12 ianuarie 2000

cu modificările şi completările aduse prin: 
Legea nr. 571/2003 – Codul fi scal (M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003); 
Legea nr. 533/2004 pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind 

operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (M. Of. nr. 1135 din 1 decembrie 2004);
Legea nr. 287/2006 pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind 

operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată[1] (M. Of. nr. 606 din 13 iulie 2006);
Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări 

de la plata taxelor vamale ale unor bunuri (M. Of. nr. 496 din 24 iulie 2007);
Legea nr. 93/2009 privind instituţiile fi nanciare nebancare (M. Of. nr. 259 din 21 aprilie 2009) ;
Legea nr. 383/2009 pentru modifi carea art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 

privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (M. Of. nr. 870 din 14 dece mbrie 2009).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1)[2] Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită 
locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui 
bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, 
contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/
finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra 
bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta 
raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de 
sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părţile convin astfel şi dacă 
achită toate obligaţiile asumate prin contract.

(11)[3] Prezenta ordonanţă se aplică şi în situaţia în care locatarul/utilizatorul unui bun care 
face obiectul unui contract de leasing încheie cu un alt locatar/utilizator, denumit locatar/utilizator 
final, un contract de leasing având ca obiect acelaşi bun. Contractul de leasing încheiat cu 
locatarul/utilizatorul final se va încheia după obţinerea acordului prealabil scris al locatorului/
finanţatorului iniţial şi îndeplinirea de către locatar/utilizator a condiţiilor cerute societăţilor de 
leasing. În aceste cazuri, desfiinţarea titlului locatarului/utilizatorului iniţial din orice motive va 
conduce la încetarea de drept a contractului de leasing încheiat între acesta din urmă şi locatarul/
utilizatorul final.

(2)[4] Operaţiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile prin natura lor sau care devin 
imobile prin destinaţie, precum şi bunuri mobile, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor 
pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de 
autor şi a bunurilor necorporale.

(3)[5] Prin derogare de la prevederile alin. (2), dreptul de utilizare a programelor pentru 
calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator, poate face 

[1] Legea nr. 287/2006 a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
[2] Alin. (1) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 287/2006.
[3] Alin. (11) al art. 1 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 287/2006.
[4] Alin. (2) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 287/2006.
[5] Alin. (3) al art. 1 a fost introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 533/2004.
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obiectul operaţiunilor de leasing, dacă titularul dreptului de autor a autorizat această 
operaţiune. În acest caz locatorul/finanţatorul transmite către utilizator, pentru o perioadă 
determinată, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra căruia deţine un 
drept definitiv de utilizare. Transmiterea se realizează la solicitarea utilizatorului, contra 
unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/
finanţatorul obligându-se să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a dobândi dreptul 
definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, de a prelungi contractul de leasing 
ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru dobândirea dreptului 
definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, înainte de sfârşitul perioadei de 
leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin 
contract.

Art. 2. În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnifi caţii:

a) valoare de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, 
respectiv costul de achiziţie;

b) valoare totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adaugă valoarea 
reziduală;

c)[1] valoare reziduală reprezintă valoarea la care, după achitarea de către utilizator a tuturor 
ratelor de leasing prevăzute în contract, precum şi a tuturor celorlalte sume datorate conform 
contractului, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către locatar/utilizator 
şi este stabilită de părţile contractante;

d) rata de leasing reprezintă:
– în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi dobânda de 

leasing, care se stabileşte pe baza ratei dobânzii convenite prin acordul părţilor;
– în cazul leasingului operaţional, chiria se stabileşte prin acordul părţilor;
d1)[2] drept definitiv de utilizare a programului pentru calculator – dreptul de utilizare asupra 

programului pentru calculator, obţinut pe o perioadă nedeterminată;
e)-f)[3] abrogate.

Art. 3.[4] (1) În cadrul unei operaţiuni de leasing, poate avea calitatea de locator/fi nanţator 
o societate de leasing, persoană juridică română sau străină.

(2) Orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, poate avea calitatea de locatar/
utilizator, în condiţiile legii române.

Art. 4.[5] Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing, orice persoană fi zică sau juridică 
formulează o cerere fermă, în care să precizeze bunul care va constitui obiectul contractului 
de leasing. Cererea se transmite societăţii de leasing împreună cu actele din care să rezulte 
situaţia fi nanciară a solicitantului.

Art. 5.[6] Prin contractul de leasing – fi nanciar sau operaţional –, obligaţia de a asigura bunul 
revine locatorului/fi nanţatorului, care are libertatea în privinţa alegerii asigurătorului, dacă părţile 
nu au convenit altfel. Costurile asigurării sunt în sarcina locatarului/utilizatorului, dacă prin 
contract părţile nu convin altfel.

[1] Lit. c) şi d) de la art. 2 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea 
nr. 287/2006.

[2] Lit. d1) de la art. 2 a fost introdusă prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 533/2004.
[3] Lit. e) şi f) ale art. 2 au fost abrogate prin art. 298 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 571/2003.
[4] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 287/2006.
[5] Art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 287/2006.
[6] Art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 287/2006.
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Capitolul II. Contractul de leasing

Art. 6. (1)[1] Contractul de leasing trebuie să cuprindă, pe lângă părţile contractante, cel 
puţin următoarele elemente:

a) clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operaţional;
b) denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de identificare 

a acestuia;
c)[2] valoarea exactă a sumelor ratelor lunare de leasing şi data exactă de plată a acestora;
d) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
e) clauza privind obligaţia asigurării bunului;
f) valoarea totală a contractului de leasing.
(2) Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la 

alin. (1), următoarele:
a) valoarea de intrare a bunului;
b) valoarea reziduală a bunului convenită de părţi, când este cazul;
c) valoarea avansului;
d) rata de leasing.
(3) Părţile pot conveni şi alte clauze.

Art. 7.[3] Contractul de leasing se încheie în scris. În cazul încetării contrac tului de leasing 
din culpa utilizatorului sau prin dispariţia totală a bunului prin furt, daună totală, distrugere 
totală, defi nită potrivit legii, survenită înainte de împlinirea unui an de la intrarea în vigoare a 
contractului, acesta nu îşi schimbă natura, iar bunul ce face obiectul contractului de leasing 
este tratat fi scal şi contabil ca bun, obiect al unui contract de leasing.

Art. 8.[4] Contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul 
garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.

Art. 81.[5] Contractele de leasing având ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru 
calculator constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu renunţă la dreptul de utilizare, nu 
procedează la dezinstalarea progra mului şi la ştergerea copiilor de siguranţă, precum şi, după 
caz, la restituirea suporturilor şi documentaţiei aferente programului pentru calculator, în 
următoarele situaţii:

a) la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării 
bunului, respectiv opţiunea dobândirii dreptului definitiv de utilizare a programului pentru 
calculator sau a prelungirii contractului;

b) în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.

Capitolul III. Obligaţiile părţilor 
în cadrul unei operaţiuni de leasing

Art. 9.[6] Locatorul/finanţatorul se obligă:
a) să respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit 

intereselor sale;

[1] Alin. (1) şi (2) ale art. 6 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 8 din Legea 
nr. 287/2006.

[2] Lit. c) de la alin. (1) al art. 6 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 din 
Legea nr. 383/2009.

[3] Art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 287/2006.
[4] Art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 287/2006.
[5] Art. 81 a fost introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 533/2004.
[6] Art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 287/2006.
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b) să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, în condiţiile expres 
formulate de către acesta sau, după caz, să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra 
programului pentru calculator;

c) să încheie contract de leasing cu locatarul/utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul 
contractului de leasing, drepturile ce derivă din contract, cu excepţia dreptului de dispoziţie, 
iar în cazul programelor pentru calculator, să transmită dreptul de utilizare asupra programelor 
pentru calculator către locatar/utilizator, fără a-şi mai putea exercita acest drept pe perioada 
derulării contractului de leasing;

d) să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi 
contractul de leasing, fără a schimba natura leasingului, ori de a înceta raporturile contractuale;

e) să îi garanteze locatarului/utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în care 
acesta a respectat toate clauzele contractuale;

f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing, dacă prin contractul 
de leasing părţile nu au convenit altfel.

Art. 10.[1] Locatarul/utilizatorul se obligă:
a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul şi în condiţiile de livrare agreate 

cu furnizorul;
b) să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure 

instruirea personalului desemnat să îl exploateze;
c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing decât cu acordul 

finanţatorului;
d) să achite toate sumele datorate conform contractului de leasing – rate de leasing, 

asigurări, impozite, taxe –, în cuantumul şi la termenele menţionate în contract;
e) să suporte cheltuielile de întreţinere, precum şi orice alte cheltuieli aferente bunului sau 

din contractul de leasing;
f) să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, 

totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul 
pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu 
titlu de rată de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing;

g) să permită locatorului/finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare 
a bunului care face obiectul contractului de leasing;

h) să îl informeze pe locator/finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de 
proprietate venită din partea unui terţ;

i) să nu aducă modificări bunului şi să nu schimbe locul declarat în contract fără acordul 
locatorului/finanţatorului;

j) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.

Art. 11. În cadrul operaţiunilor de leasing drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi  stipulate în 
contract şi nu vor fi  limitate la prevederile art. 9 şi 10.

Art. 12. În temeiul contractului de leasing, locatarul/utilizatorul are următoarele drepturi:[2]

a)[3] de acţiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, 
asistenţa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie, locatorul/finanţatorul 
fiind exonerat de orice răspundere;

[1] Partea introductivă şi lit. a), c)-e) şi g)-i) ale art. 10 sunt reproduse astfel cum au fost modificate 
prin art. I pct. 12 din Legea nr. 287/2006.

[2] Partea introductivă a art. 12 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 13 din 
Legea nr. 287/2006.

[3] Lit. a) de la art. 12 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 13 din Legea 
nr. 287/2006.
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b) de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi.

Art. 13.[1] (1) Drepturile locatorului/fi nanţatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract 
de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situaţia în care locatarul/utilizatorul se afl ă în 
reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu prevederile legale în materie.

(2) Dacă locatarul/utilizatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile alin. (1) se 
aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările ulterioare.

(3) Drepturile locatarului/utilizatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing 
sunt opozabile judecătorului-sindic şi creditorilor în situaţia în care locatorul/finanţatorul se află 
în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu prevederile legale în materie.

(4) Dacă locatorul/finanţatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile alin. (3) se 
aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4) drepturile locatarului/utilizatorului prevăzute de 
prezenta ordonanţă şi cele stipulate în contractul de leasing vor urmări bunul aflat în proprietatea 
oricărui dobânditor al acestuia, în condiţiile în care au fost respectate întocmai drepturile locato-
rului/finanţatorului.

Capitolul IV. Răspunderea părţilor

Art. 14.[2] (1) În cazul în care locatarul/utilizatorul refuză să primească bunul la termenul 
agreat cu furnizorul şi/sau în contractul de leasing ori dacă se află în stare de reorganizare 
judiciară şi/sau faliment, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu 
daune-interese.

(2) Locatorul/finanţatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing 
nu este livrat sau este livrat necorespunzător locatarului/utilizatorului de către furnizor.

Art. 15.[3] Dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu 
execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate 
de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/fi nanţatorul are dreptul de a rezilia 
contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească 
toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.

Art. 16.[4] Dacă locatorul/fi nanţatorul nu respectă dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului, 
aşa cum este prevăzut în prezenta ordonanţă, locatorul/fi nanţatorul datorează daune-interese 
egale cu totalul prejudiciului produs prin încălcarea acestei obligaţii, iar instanţa judecătorească 
învestită cu stabilirea daunelor-interese va putea pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act 
de vânzare-cumpărare.

Art. 17.[5] Dacă în timpul derulării contractului de leasing locatorul/fi nanţatorul înstrăinează 
bunul, respectiv cesionează dreptul defi nitiv de utilizare asupra programului pentru calculator 
altei societăţi de leasing, dobânditorul este legat de aceleaşi obligaţii contractuale ca şi locatorul/
fi nanţatorul care a înstrăinat bunul, respectiv transmiţătorul care a cesionat dreptul defi nitiv de 
utilizare asupra programului pentru calculator.

Art. 18.[6] Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi 
reintrarea în posesia bunului, locatorul/fi nanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de 

[1] Art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 287/2006.
[2] Art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 287/2006.
[3] Art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 287/2006.
[4] Art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 287/2006.
[5] Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 287/2006.
[6] Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea nr. 287/2006.
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terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului, fapta sau omisiunea locatarului/
utilizatorului.

Capitolul V. Organizarea şi funcţionarea 
societăţilor de leasing operaţional[1]

Art. 19. (1) Societăţile de leasing, persoane juridice române, se înfiinţează şi funcţionează 
potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

(2)[2] Societăţile de leasing sunt societăţi comerciale care au ca obiect principal de activitate 
desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi au un capital social minim, subscris şi vărsat integral 
în numerar, la înfiinţare, egal cu echivalentul în monedă naţională – leu – al sumei de 200.000 
euro.

(3)[3] Cumularea calităţii de furnizor şi finanţator este permisă cu respectarea prevederilor 
prezentei ordonanţe.

Capitolul V1. Auditarea situaţiilor fi nanciare anuale[4]

Art. 191. Situaţiile financiare anuale ale societăţilor de leasing vor fi elaborate în conformitate 
cu prevederile reglementărilor contabile aplica bile şi vor fi auditate de persoane fizice sau 
juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, potrivit 
regle mentărilor legale în vigoare.

Capitolul VI. Publicitatea operaţiunilor de leasing

Art. 20.[5] (1) Înregistrarea amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează 
în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional de 
către locator/finanţator.

(2) Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca 
investiţii, fiind supuse amortizării în conformitate cu actele normative în vigoare.

(3) Înregistrarea operaţiunilor de leasing în evidenţele contabile ale societăţilor care 
efectuează operaţiuni de leasing, precum şi ale societăţilor comerciale care utilizează bunuri 
în sistem de leasing se efectuează potrivit reglementărilor contabile în vigoare.

Art. 21.[6] (1) Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi  
înscrise în cartea funciară.

(2) În cazul în care intervin schimbări în ceea ce priveşte sediul locatarului/utilizatorului sau 
al locatorului/finanţatorului ori schimbări cu privire la situaţia juridică a bunului, persoana în 
cauză trebuie să procedeze la notificarea celeilalte părţi şi la rectificare în cartea funciară.

(3) Taxele de timbru şi timbrul judiciar, datorate în cazul încheierii unui contract de 
vânzare-cumpărare la sfârşitul contractului de leasing, ca urmare a exprimării opţiunii locatarului/
utilizatorului, se vor calcula în funcţie de valoarea reziduală a bunului, astfel cum este definită 
la art. 2 lit. c).

[1] Titlul Capitolului V este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 74 din Legea nr. 93/2009.
[2] Alin. (2) al art. 19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 20 din Legea 

nr. 287/2006.
[3] Alin. (3) al art. 19 a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 287/2006.
[4] Capitolul V1 (art. 191) a fost introdus prin art. I pct. 22 din Legea nr. 287/2006.
[5] Art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 287/2006.
[6] Art. 21 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 24 din Legea nr. 287/2006.
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Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale

Art. 22.[1] (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi în situaţia în care o persoană 
fizică sau juridică vinde un bun unei societăţi de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, 
cu dreptul sau obligaţia de răscumpărare la sfârşitul contractului de leasing.

(2) Este, de asemenea, permisă răscumpărarea bunului obiect al unui contract de leasing 
de către furnizor de la locator/finanţator.

Art. 23.[2] Bunurile ce fac obiectul unui contract de leasing pot fi  utilizate în sistem de leasing 
de mai multe societăţi comerciale, dacă între acestea şi locator/fi nanţator s-a încheiat un 
contract în acest sens. Sunt supuse dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi contractele de leasing 
încheiate de două sau mai multe societăţi de leasing, în calitate de locator/fi nanţator, dacă 
între acestea şi locatar/utilizator s-a încheiat un contract în acest sens.

Art. 24.[3] (1) Societăţile de leasing pot încheia contracte de leasing având ca obiect:
a) realizarea unei construcţii pe terenul proprietate a locatarului/utilizatorului, caz în care 

părţile pot conveni că perioada de rambursare a ratelor de leasing începe să curgă de la 
recepţionarea construcţiei şi conferă locatorului/finanţatorului un drept de proprietate asupra 
construcţiei şi un drept de folosinţă asupra terenului, dacă părţile nu au convenit altfel;

b) dobândirea dreptului de edificare a unei construcţii pe terenul locatorului/finanţatorului, 
caz în care părţile pot conveni că perioada de rambursare a ratelor de leasing începe să curgă 
de la recepţionarea construcţiei şi conferă locatarului/utilizatorului un drept de proprietate 
asupra construcţiei şi un drept de folosinţă asupra terenului, dacă părţile nu au convenit altfel;

c) construcţiile existente, proprietate a locatorului/finanţatorului sau care urmează să fie 
achiziţionate de acesta, construite pe terenul proprietate a locatorului/finanţatorului ori care 
urmează să fie achiziţionat de acesta sau pe un teren asupra căruia locatorul/finanţatorul are 
un drept de superficie. În acest caz, locatorul/finanţatorul va transfera în sistem de leasing 
construcţiile şi, dacă este cazul, va finanţa costul terenului ce urmează a fi achiziţionat şi va 
avea un drept de proprietate asupra construcţiilor şi un drept de proprietate sau de superficie 
asupra terenului, după caz, în timp ce locatarul/utilizatorul va avea un drept de folosinţă atât 
asupra construcţiilor, cât şi asupra terenului;

d) construcţiile existente, proprietate a locatorului/finanţatorului, construite pe terenul 
proprietate a locatorului/finanţatorului sau pe un teren proprietate a unui terţ, asupra căruia 
locatorul/finanţatorul are un drept de folosinţă; părţile pot conveni că perioada de rambursare 
a ratelor de leasing începe să curgă de la recepţionarea construcţiei de către locatar/utilizator. În 
această situaţie, locatorul/finanţatorul va avea un drept de proprietate asupra construcţiei şi 
un drept de proprietate sau, după caz, un drept de folosinţă asupra terenului, dacă părţile nu 
au convenit altfel.

(2) Contractul de leasing cu bunuri imobile se poate încheia pe o durată stabilită de părţi, 
cu respectarea prevederilor art. 7.

(3) Prevederile art. 16 sunt aplicabile şi în cazul contractului de leasing cu bunuri imobile.

Art. 25. Veniturile obţinute de nerezidenţi sub formă de dobândă sau de redevenţă (rată 
de leasing), stabilită de părţile contractante, în cazul contractelor de leasing fi nanciar sau 
operaţional, se impun în România prin reţinere la sursă, potrivit prevederilor convenţiilor de 
evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei interne, după caz. În cazul contractelor de leasing 
operaţional încheiate cu persoane nerezidente, redevenţa înseamnă benefi ciul stabilit de părţi 
sau toată cota de leasing (rata de leasing), dacă prin contract nu se identifi că partea de benefi ciu.

[1] Art. 22 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 287/2006.
[2] Art. 23 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 287/2006.
[3] Art. 24 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 287/2006.
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Art. 26.[1] În cazul înregistrării de daune şi al încasării sumelor din asigurarea bunurilor 
obiect al contractelor de leasing, părţile pot conveni stingerea creanţelor reciproce prin 
compensare, în condiţiile legii.

Art. 27.[2] (1)[3] Abrogat.
(2) Abrogat.
(3) În cazul în care utilizatorul, din vina societăţii de leasing sau a furnizorului, nu şi-a 

exercitat dreptul de opţiune prevăzut în contract privind prelungirea termenului de leasing sau 
achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat să plătească taxele vamale 
raportat la valoarea reziduală a bunului. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mică 
de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent dacă părţile au convenit o valoare reziduală 
mai mică.

(4) În cazul achiziţionării bunurilor introduse în ţară în condiţiile alin. (1) şi (2), utilizatorul 
este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai 
mică de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent dacă părţile au convenit contractual 
o valoare reziduală mai mică.

(5) Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o nouă 
destinaţie vamală este cel convenit între părţi prin contractul de leasing. Termenul în cadrul 
căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o nouă destinaţie vamală nu poate 
fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în ţară a bunului, indiferent dacă părţile au convenit 
prin contract o durată mai mare, cu excepţia mijloacelor destinate transportului aerian pentru 
care termenul menţionat este de 14 ani.

(6) Bunurile care fac obiectul unui contract de leasing încheiat între locatori/finanţatori, 
persoane juridice române, cu locatari/utilizatori, persoane fizice ori juridice străine, şi care se 
exportă din România în temeiul acestor contracte se încadrează în regimul vamal de export 
temporar, în conformitate cu prevederile legale în materie.

(7) Termenul în cadrul căruia bunurile obiect al unui contract de leasing, încheiat în condiţiile 
alin. (6), urmează să fie restituite locatorului/finanţatorului sau să primească o nouă destinaţie 
vamală este cel convenit între părţi prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 
ani de la data exportului din ţară al bunului respectiv.

Art. 28.[4] Abrogat.

[1] Art. 26 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 28 din Legea nr. 287/2006.
[2] Art. 27 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 29 din Legea nr. 287/2006.
[3] Alin. (1)-(2) ale art. 27 au fost abrogate prin art. unic lit. j) din Legea nr. 241/2007.
[4] Art. 28 a fost abrogat prin art. 75 din Legea nr. 93/2009.
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7. O.U.G. nr. 50/2010 
privind contractele de credit pentru consumatori

publicată în
M. Of. nr. 389 din 11 iunie 2010

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (M. Of. nr. 888 din 30 decembrie 
2010);

cu modificările şi completările aduse prin:
O.U.G. nr. 73/2012 pentru modifi carea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru consumatori (M. Of. nr. 803 din 29 noiembrie 2012), aprobată prin Legea 
nr. 134/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modifi carea 
pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori (M. Of. nr. 249 din 30 aprilie 2013).

Având în vedere că transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei 
2008/48/CE a Parlamentului European şi a  Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele 
de credit pentru consumatori şi de  abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie 
realizată până la data de 11 iunie 2010, adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune 
pentru a permite creditorilor să îndeplinească obligaţiile prevăzute în actul normativ european, 
astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieţei interne comunitare, care impune asigurarea 
unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.

Ţinând cont de faptul că în lipsa unei reglementări imediate a contractelor de credit pentru 
consumatori aceştia nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european 
şi că s-ar crea o denaturare a concurenţei,

luând în considerare faptul că actul normativ încurajează mobilitatea consumatorilor în 
sensul de a li se permite acestora mutarea creditelor de la un creditor la altul în condiţii 
contractuale mai avantajoase, posibilitatea consumatorilor de a rambursa anticipat sumele 
contractate fără a plăti penalităţi excesive, în condiţiile generate de criza economico-financiară 
cu impact asupra veniturilor per familie, actul normativ creează cadrul necesar pentru relansarea 
acordării de credite în condiţii de transparentă şi liberă concurenţă, instituindu-se astfel 
mecanisme care să menţină un grad suficient de solvabilitate atât debitorilor, cât şi creditorilor,

pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia 
Europeană împotriva României,

ţinând cont de faptul că aceste aspecte v izează interesul public şi constituie situaţii de 
urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Capitolul I. Obiect, domeniu de aplicare şi defi niţii

Art. 1. Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile şi obligaţ iile părţilor în 
ceea ce priveşte contractele de credit p entru consumatori.

Art. 2.[1] Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică contractelor de credit, cu următoarele 
excepţii:

[1] Art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 288/2010.
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a) contracte de închiriere sau de leasi ng, în cazul în care obligaţia de cumpărare a obiectului 
contractului nu este sta bilită nici prin respectivul contract, nici prin alt contract separat;

b) contracte de credit sub forma „descoperitului de cont”, pe baza cărora creditul trebuie 
rambursat în termen de o lună;

c) contracte de credit pe baza cărora creditul este acordat fără dobândă şi fără alte costuri, 
precum şi contracte de credit cu termen de rambursare într-o perioadă de 3 luni şi pentru care 
sunt de plătit numai costuri nesemnificative. Prin costuri nesemnificative se înţelege costuri de 
până la 0,5% din valoarea contractului de credit;

d) contracte de credit acordate de către un angajator angajaţilor săi cu titlu accesoriu, ca 
sprijin pentru aceştia, fără dobândă sau cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea 
practicată pe piaţă şi care nu se oferă în general publicului;

e) contracte de credit încheiate cu firmele de investiţii, aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) 
lit. p) şi x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin 
Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare  nr. 121/2006, cu modificările ulterioare, sau 
cu instituţiile de credit definite la art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a 
permite unui investitor să efectueze o tranzacţie referitoare la unul sau mai multe instrumente 
financiare dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea 
unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor 
prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
nr. 106/2006, atunci când societatea de investiţii sau instituţia de credit care acordă creditul 
este implicată într-o astfel de tranzacţie;

f) contracte de credit care sunt rezultatul unei hotărâri pronunţate de o instanţă sau de o 
altă autoritate instituită conform prevederilor legale;

g) contracte de credit referitoare la amânarea, cu titlu gratuit, a plăţii unei datorii existente, 
neînţelegându-se prin acestea contractele de restructurare, de reeşalonare etc.;

h) contracte de credit la încheierea cărora consumatorului i se cere să pună la dispoziţia 
creditorului un bun mobil, cu titlu de garanţie, şi în cazul cărora răspunderea juridică a 
consumatorului este strict limitată la respectivul bun mobil oferit drept garanţie. Nu se înţeleg 
prin aceasta contractele de credit în temeiul cărora bunul oferit drept garanţie este însuşi bunul 
finanţat;

i) contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrâns pe baza unei 
dispoziţii legale de interes general, la rate ale dobânzii mai mici decât cele practicate în mod 
obişnuit pe piaţă sau fără dobândă ori în condiţii care sunt mai avantajoase pentru consumator 
decât cele obişnuite de pe piaţă şi cu dobânzi mai mici decât cele practicate în mod normal pe 
piaţă.

Art. 3. În cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont”, potrivit cărora creditul 
trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, se aplică numai art. 1-8, 
art. 9 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2), art. 10, art. 21-45, art. 48, 49, 52, 53, art. 63-65 şi art. 70-96.

Art. 4. În cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont cu aprobare tacită” se 
aplică numai art. 1-7, art. 35-44, art. 56, 57 şi art. 79-96.

Art. 5.[1] Se aplică numai prevederile art. 1-10, art. 21-29, art. 31-34, art. 45, art. 46 alin. (1) 
lit. a)- i) şi lit. m), art. 48, 50, 51, art. 54-57, art. 66-78 şi ale art. 80-96 contractelor de credit 
încheiate de o organizaţie care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este constituită în avantajul reciproc al membrilor săi;

[1] Partea introductivă a art. 5 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din 
Legea nr. 288/2010.
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b) nu obţine profit pentru alte persoane, ci doar pentru membrii săi;
c) îndeplineşte un r ol social conform legislaţiei;
d) primeşte şi gestionează numai contribuţii ale membrilor săi şi le oferă surse de creditare 

numai acestora;
e) acordă credit cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată în mod obişnuit 

pe piaţă sau în limitele unui plafon pr evăzut de legislaţie;
f) componenţa acesteia este limitată la pe rsoane care îşi au reşedinţa sau locul de muncă 

într-o anumită regiune s au la angajaţi şi pensionari ai unui anumit angajator  ori la persoane 
care îndeplinesc alte cerinţe prevăzute de legislaţie, cerinţe care reprezintă baza pe care se 
întemeia ză o legătură comună între membri.

Art. 6. (1) Se aplică numai art. 1-10, art. 21-29, art. 31-45 şi art. 46 alin. (1) lit. a)-j), lit. m) 
şi lit. s), art. 47 alin. (2)-(4), ar t. 48, 50, 51, art. 54-57, art. 66-69 şi art. 72-96 în cazul contractelor 
de credit care prevăd punerea de acord a creditorului cu consumatorul asupra unor formalităţi 
cu privire la metodele de amânare la plată sau de rambursare, în cazul în care:

a) consumatorul şi-a încălcat deja obligaţiile cuprinse în contractul de credit iniţial;
b) astfel de formalităţi ar fi susceptibile de a elimina posibilitatea unor acţiuni în instanţă în 

legătură cu respectiva încălcare;
c) consumatorul nu ar fi, prin aceasta, obligat să respecte clauze contractuale mai puţin 

favorabile decât cele din contractul de credit iniţial.
(2) În cazul în care contractul de credit se înscrie în domeniul de aplicare al art. 3 se aplică 

numai prevederile respectivului articol.

 Art. 7. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoar ele semnifi caţii:

1. consumator – persoana fizică ce acţionează în scopuri care se află în afara activităţii 
sale comerciale sau profesionale;

2.  contract de credit – contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează 
posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de a mânare la plată, împrumut 
sau alte facilităţi financiare similare, cu excepţia contractelor pentru prestarea de servicii în 
mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci când consumatorul plăteşte 
pentru asemenea servicii sau bunuri în rate,  pe durata furnizării lor;

3. contract de credit legat – un contract de credit în care sunt întrunite, în mod cumulativ, 
următoarele condi ţii:

a) creditul în cauză serveşte exclusiv finanţării unui contract care are ca obiect furnizarea 
anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu;

b) contractul de credit şi contractul de achiziţie de bunuri sau servicii formează, din punct 
de vedere obiectiv, o unitate comercială;

4. costul total al creditului pentru consumatori – toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, 
taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu 
contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale; 
costurile p entru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, 
sunt incluse dacă încheierea contractului de servicii este  obligatorie pentru obţinerea creditului 
însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate;

5. credito r – persoana juridică, inclusiv sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor 
financiare nebancare din străinătate, care desfăşoară activitate pe teritoriul României şi care 
acordă sau se angajează să acorde credite în exerciţiul activităţii sale comerciale ori profesionale;

6. dobânda anuală efectivă – costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca 
procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile prevăzute la art. 73, după caz;

7. descoperit de cont – contract de credit explicit pe baza căruia un creditor pune la dispoziţia 
unui consumator fonduri care depăşe sc soldul curent al contului curent al consumatorului;
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8. descoperit de cont cu aprobare tacită – „descoperit de cont”, acceptat în mod tacit, prin 
care un creditor pune la dispoziţia unui consumator fonduri care depăşesc soldul curent al 
contului curent al consumatorului sau „descoperitul de cont” convenit;

9. interme diar de credit – persoană fizică sau juridică ce nu acţionează în calitate de creditor 
şi care, în cursul exercitării activităţii sale comerciale ori profesionale, în schimbul unui onorariu, 
ce po ate lua formă pecuniară sau orice altă formă de plată convenită, desfăşoară cel puţin una 
din următoarele activităţi:

a) prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit;
b) oferă asistenţ ă consumatorilor prin organizarea de activităţi pregătitoare privind contractele 

de credit, altele decât cele de la lit. a);
c) încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;
10. intermediarul de credit cu titlu auxiliar – persoana fizică sau juridică ce realizează 

activitatea de intermediere de credite cu titlu auxiliar activităţii sale principale;
11. rata dobânzii aferente creditului – rata dobânzii, exprimată ca procent fix sau variabil 

aplicat anual sumei trase din credit;
12. rata fixă a dobânzii aferente creditului – convenirea de către părţi în contractul de cre-

dit asupra unei singure rate  a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a contr actului 
de credit sau asupra mai multor rate ale dobânzii aferente creditului pentru termene parţiale 
aplicând exclusiv un procentaj fix specific. În c azul în care nu sunt stabilite toate ratele dobân-
zii aferente creditului  în contractul de credit, se consideră că rata dobânzii aferente creditului 
este fixă numai pentru termenele parţiale pentru care ratele dobânzii aferente creditului sunt 
stabilite exclus iv printr-un procentaj fix specific convenit în momentul încheierii contractului de 
credit;

13. valoarea totală a creditului – plafonul  sau sumele totale puse la dispoziţie pe baza unui 
contract de credit;

14. valoarea totală plătibilă de către consumator – suma dintre valoarea totală a creditului 
şi costul total al creditului pentru consumator;

15. suport durabil – orice instrument care permite consumatorului să stocheze informaţii 
care îi sunt adresate personal, în aşa fel încât acestea să fie accesibile pentru consultare în 
viitor pe o perioadă de timp adecvată scopului informaţiilor, şi care permite reproducerea fidelă 
a informaţiilor stocate;

16. unitate comercială – se consideră că există unitate comercială în una dintre următoarele 
situaţii:

a) furnizorul sau prestatorul de servicii finanţează el însuşi creditul pentru consumator;
b ) creditul este finanţat de un terţ, iar creditorul foloseşte serviciile furnizorului sau ale 

prestatorului pentru înc heierea contractului de credit sau pentru pregătirea acestuia;
c) bunurile respective sau prestarea unui anumit serviciu sunt specificate în mod expres  în 

contractul de credit.

Capitolul II. Informaţii şi practici preliminare 
încheierii contractului de credit

Secţiunea 1. Informaţii standard care trebuie incluse în publicitate

Art. 8. Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să cuprindă 
informaţii potrivit prevederilor prezentei secţiuni.

Art. 9. (1) Informaţiile standard specifi că, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, 
următoarele:

a) rata dobânzii a ferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice 
costuri incluse  în costul total al creditului pentru consumator;

Art. 8-9
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b) valoarea totală a creditului;
c) dobânda anuală efectivă;
d) durata contractului de credit;
e) în cazul unui credit sub formă de amânar e la plată pentru un anumit bun sau serviciu, 

preţul de achiziţie şi valoarea oricărei plăţi în avans;
f) după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor.
(2) În orice formă de publicitate, informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt scrise în mod clar, 

conci s, vizibil şi uşor de citit, în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime.
(3) În cazul în care încheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu aferent 

contractului de credit, în special o asigurare, este obligatorie pentru obţ inerea creditului însuşi 
sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate, iar costul 
acelui serviciu nu poate fi determinat în prealabil, o bligaţia de a încheia un asemenea c ontract 
este, de asemenea, menţi onată în mod clar, concis şi vizib il, împreună cu dobânda anuală 
efectivă.

Art. 10. Prezenta secţiune se aplică cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007 privind 
combaterea practicilor inc orecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu le gislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.

Secţiunea a 2-a. Informaţii precontractuale

Art. 11. (1) Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe 
baza clauze lor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare 
care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie 
informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

(2) Informaţiile sunt furnizate:
a) cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puţin de 15 zile înainte ca un consumator să 

încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă ;
b)[1] pe hârtie sau pe alt suport durabil şi sunt redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul 

utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informaţiile sunt 
redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie 
în contrast cu cea a fontului  utilizat;

c) prin intermediul formularului „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru 
consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2.

(21)[2] Informaţiile precontractuale trebuie redactate astfel încât să nu inducă în eroare 
consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiar-bancar, 
prin utilizarea de prescurtări sau iniţiale ale unor denumiri, cu excepţia celor prevăzute de lege 
sau de limbajul obişnuit. Termenii tehnici vor fi explici tăţi la solicitarea consumatorului, în scris, 
fără costuri suplimentare.

(3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordu  l scris al 
consumatorului.

(4) În cazul în care creditorul a furnizat formularul „Informaţii standard la nivel european 
privind creditul pentru consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2, se consideră că acesta a respectat 
cerinţele de informare prevăzute de prezentul articol şi la art. 4 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 85/2004 privind protecţia con sumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă 
privind serviciile financiare, republicată, cu modificările ulterioare.

[1] Lit. b) de la alin. (2) al art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din 
Legea nr. 288/2010.

[2] Alin. (21) al art. 11 a fost introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 288/2010.

Art. 10-11



IV. Prestări servicii • 848

Art . 12. Orice informaţii suplimentare pe care creditorul ar putea să i le furnizeze consumatorului 
trebuie oferite într-un document separat, care poate fi  anexat la formularul „Informaţii standard 
la nivel european privind creditul pentru consumatori”.

Art. 13. (1) În plus faţă de formularul „Informaţiile standard la nivel european privind creditul 
pentru consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2, consumatorului i se furnizează, la cerere şi gr atuit, 
un exemplar din proiectul de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care 
în mo mentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform 
normelor sale interne.

(2) În cazul creditelor garantate cu ipotecă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum 
şi al contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de 
proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, 
reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui bun imobil, în plus faţă de for mularul „Informaţiile 
standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2, creditorul 
are obligaţia să furnizeze, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b), 
un exemplar al proiectului de con tract de credit, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) teza 
a doua.

Art. 14. (1) Informaţiile prevăzute la art. 11 cuprind următoarele:
a)  tipul de credit;
b)  identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru al creditorului, precum şi, după 

caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de 
domiciliu a intermediarului de credit implicat;

c) valoarea  totală a creditului şi condiţiile care guvernează tragerea;
d) durata contract ului de credit;
e) în cazul unui c redit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit bun sau 

serviciu şi în cazul contractelor de credit legate, bunul ori serviciul respectiv şi preţul de achiziţie 
al acestuia;

f) rata dobânzii aferente cr editului;
g) condiţiile care guvernează  aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul 

al ratei dobânzii, precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii 
aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în 
circumstanţe diferite, informaţiile de mai sus pentru toate ratele aplicabile;

h) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală p lătibilă de către consumator, ilustrate prin 
intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul 
ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat creditorul în legătură cu una sau mai 
multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit şi valoarea totală 
a creditului, creditorul trebuie să ia în considerare aceste componente;

i) în cazul în care un contract de credit prevede modalităţi de tragere di ferite, cu costuri 
diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, şi creditorul foloseşte ipoteza 
prevăzută în anexa nr. 1 pct. II lit. b), acesta trebuie să indice faptul că aplicarea altor mecanisme 
de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobânzi 
anuale efective mai mari;

j) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, după  caz, 
ordinea în care plăţile vor fi alocate pentru rambursare diferitelor solduri restante cu ra te diferite 
ale dobânzii aferente creditului;

k) comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât 
operaţiuni de  plată, cât şi trageri din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont 
este opţională, împreună cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operaţiuni 
de plată, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, 
precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;

Art. 12-14
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l) existenţa taxelor, onorariilor şi costurilor pe care consumatorul trebuie să le plătească în 
legătură cu încheierea, pub licita tea şi/sau înregistrarea contractului de credit şi a documentelor 
accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;

m) obligaţia, după caz, de a încheia un contract privind un serviciu accesoriu aferent unui 
contract de credit, în special o asigurare, în cazul  în care încheierea contractului de servicii 
este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă 
cu clauzele şi condiţiile pr ezentate;

n) rata dobânzii aplicabile în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi 
orice alte costuri intervenite în caz de nerespectare a contractului; 

o)[1] o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor. Avertizarea treb uie să conţină, 
în mod obligatoriu, termenele la care se fac raportările la Biroul de Cred  it şi termenul minim la 
care creditorul poate declanşa procedura de executare silită;

p) garanţiile solicitate;
q) existenţa sau lipsa dreptului de retragere;
r) dreptul de rambursare anticipată şi, după caz, informaţii privind dreptul creditorului la 

compensaţie şi  modul în care aceasta va f i stabilită potrivit prevederilor art. 66-69;
s)  dreptul consumatorului de a fi informat de îndată şi gratuit asupra rezultatului consultării 

bazei de date pentru evaluarea bonităţii sale, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1);
ş) dreptu l consumatorului de a primi la cerere şi gratuit un exemplar al proiectului de contract 

de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu 
poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;

t)[2] dreptul consumatorului de a primi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit 
în cazul creditelor garantate cu ipotecă, cu o altă garanţie comparabilă sau cu un drept asupra 
unui bun imobil, precu  m şi contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori 
păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, 
amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui bun imobil. În 
acest caz, pct. 5 referitor la alte aspecte juridice importante, rubrica 5, prevăzut în anexa nr. 2, 
se reformulează după cum urmează: «Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. Aveţi 
dreptul să primiţi un exemplar al proiectului de contract de credit.» Această dispoziţie nu se 
aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit 
cu consumatorul conform normelor sale interne;

ţ) după caz, perioada în care informaţiile precontractuale au forţă juridică obligatorie pentru 
creditor.

(2) În cazul contractelor de credit garantate cu ipotecă, cu o altă garanţie comparabilă sau 
cu un drept asupra unui bun imobil, precum şi al contractelor de credit al căror scop îl constituie 
dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat 
ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui 
bun imobil, în afară de informaţiile prevăzute la alin. (1) creditorul informează consumatorul că 
ace stuia îi pot reveni, în stadiu precontractual, numai următoarele cheltuieli, după caz:

a) cheltuieli aferente întocmirii dosarului de credit;
b)[3] cheltuieli estimative aferente constituirii ipotecii şi evaluării garanţiilor.

Art. 15. În cazu l comunicării telefonice, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului 
fi nanciar care trebuie oferită, potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, 
republ  icată, cu modifi cările ulterioare, cuprinde cel puţin următoarele:

[1] Lit. o) de la alin. (1) al art. 14 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 5 din 
Legea nr. 288/2010.

[2] Lit. t) de la alin. (1) al art. 14 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 5 din 
Legea nr. 288/2010.

[3] Lit. b) de la alin. (2) al art. 14 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 6 din 
Legea nr. 288/2010.

Art. 15
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a) elementele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)- g) şi lit. j);
b) dobânda anuală efectivă, ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ;
c) valoarea totală plătibilă de către consumator.

Art. 16. În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul a fost încheiat folosind un mijloc 
 de comunicare la distanţă care nu permite furnizarea informaţiilor în c onformitate art. 11, 12 şi 
14, în special în situaţia prevăzută la art. 15, creditorul fu rnizează consumatorului toate informaţiile 
precontractuale folosind formularul „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru 
consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2, imediat după încheierea contractului de credit.

Art. 17. (1) În cazul unui contract de credit în care plăţile făcute de consumator nu conduc 
la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital 
în timpul perioadelor şi în condiţiile stabilite în contractul de credit sau într-un contract accesoriu, 
informaţiile precontractuale cerute potrivit art. 1 1, 12 şi art. 14 cuprind o declaraţie clară şi 
concisă, potrivit căreia aceste contracte de credit nu prevăd o garanţie de restituire a valorii 
totale a creditului tras pe baza acestuia.

(2) Dacă se oferă o astfel de garanţie, declaraţia nu este necesară.

Art. 18. (1) Creditorii şi, după caz, intermediarii de credit oferă consumatorului explicaţii 
corespunzătoare care să îi permită acestuia să evalueze dacă contractul de credit propus este 
adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa fi nanciară.

(2) Explicaţiile trebuie să cuprindă cel puţin următoa rele:
a) explicarea informaţiilor precontractuale care sunt furnizate potrivit preved erilor art. 11, 

12 şi 14;
b) caracteristicile esenţiale ale produselor propuse şi efectele specifice pe care le pot avea 

asupra consumatorului;
c) explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului pentru consumator, astfel 

încât consumatorii să înţeleagă ce plătesc;
d) consecinţele neplăţii din partea  consumatorului.

Art. 19. Se interzice perceperea unui comision de analiză dosar în cazul în care creditul 
n u se acordă.

Art. 20. (1) În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai  mult 
de 60 de zile de  la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul răspunde în scris 
consumatorului sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în altă f ormă aleasă de consumator 
şi acceptată de creditor, cu privire l a acordarea sau neacordarea creditului.

(2) La primirea cererii de credit şi a celorlalte documente ce sunt n ecesare acordării creditului, 
furnizorul de servicii financiare are obligaţia de a înmâna imediat consumatorului un înscris 
datat, semnat şi cu număr de înregistrare, conţinând confirmarea creditorului că i s-au predat 
toate actele necesare acordării creditului.

Secţiunea a 3-a. Cerinţe precontractuale de informare 
pentru anumite contracte de credit sub forma „d escoperit de cont” 

şi pentru anumite contracte specifi ce de credit

Art. 21. Prezenta secţiune se aplică contractelor de credit prevăzute la art. 3, 5 şi 6.

Art. 22. (1) Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe 
baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a 
preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare 
care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie 
 informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

Art. 16-22
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(2) Informaţiile sunt f urnizate:
a) cu suficient timp, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte ca un consumator să încheie un 

contract de credit sau să accepte o ofertă;
b)[1] pe hârtie sau pe alt suport durabil şi sunt redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul 

utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informaţiile sunt 
redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie 
în contrast cu cea a fontului utilizat;

c) într-o modalitate pr in care să se asigure că toate informaţiile au acelaşi grad de vizibilitate.
(3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate r  educe cu acordul expres al 

consumatorului.
(4) Informaţiile pot fi furnizate prin intermediul formularului „Informaţii standard la nivel 

european privind creditul pentru consumatori” prevăzut în anexa nr. 3.
(5) În cazul în care creditorul a furnizat informaţii prin formularul „Informaţii standard la nivel 

european privind creditul pentru co nsumatori” prevăzut în anexa nr. 3, se consideră că acesta 
a respectat cerinţele referitoare la informaţii  prevăzute în prezentul articol şi în art. 4 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările  ulterioare.

Art. 23. În plus, faţă de informaţiile prevăzute la art. 22, art. 25-27, consumatorului i se 
furnizează, la cerere şi gratuit, un exemplar din proiectul de con tract de credit care include 
informaţiile contractuale prevăzute la art. 33-49, în măsura în care articolele respective se 
aplică. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate 
să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.

Art. 24. În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea consumatorului, folosind un 
mijloc de comunicare la distanţă care nu permite oferirea informaţiilor ce trebuie furnizate 
conform prevederilor art. 22, art. 25-27, creditorul îşi îndeplineşte, imediat după încheierea 
contractului de credit, obligaţiile prevăzute la art. 22, 25 şi 26, prin furnizarea informaţiilor 
contractuale prevăzute la art. 33-49, în măsura în care articolele respective se aplică.

Art. 25. Informaţiile la care se face referire la art. 22 cuprind următoarele:
a) tipul de credit;
b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru al creditorului, precum şi, după 

caz, numele şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de 
domiciliu a intermediarului de credit implicat;

c) valoarea totală a creditului;
d) durata contractului de credit;
e) rata dobânzii aferente creditului;
f) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul 

a acesteia, costurile aplicabile din momentul încheierii contractu lui de credit şi condiţiile în care 
acele costuri pot fi modificate;

g)  dobânda anuală efect ivă ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ care 
menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul dobânzii respective;

h) condiţiile şi procedura pentru încetarea contractului de credit;
i) pentru contractele de credit de tipul  celor prevăzute la art. 3, o menţiu ne conform căreia 

consumatorului i  se poate solicita în orice moment ramb ursarea integrală a creditului, după 
caz;

j) rata dobânzii aplicabilă în cazul ratelor întârziate, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, 
după caz, orice penalităţi plătibile în caz de neplată;

k) dreptul consumatorului de a fi informat  imediat şi gratuit, potrivit prevederilor art. 32 
alin. (1), asupra rezultatului consultării bazei de date, realizate pentru evaluarea bonităţii sale;

[1] Lit. b) de la alin. (2) al art. 22 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 7 din 
Legea nr. 288/2010.
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l) pentru contractel e de credit de tipul celor prevăzute la art. 3, informaţii cu privire l a costurile 
aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi, după caz, condiţiile 
în care pot fi modificate aceste costuri;

m) după caz, termenul pe parcursul căruia infor maţiile precontractuale au forţă juridică 
obligatorie pentru creditor.

Art. 26. (1) În cazul unui contract de credit în sensul art. 5 şi 6, informaţiile prevăzute la 
a rt. 22 şi 25 includ şi următoarele:

a) valoarea, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, după 
caz, ordinea în care plăţile se vor aloca, în scopul rambursării, pe ntru diferitele solduri restante 
cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;

b) dreptul de rambursare anticipată şi, după caz, informaţii privind dreptul creditorului la 
compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită.

(2) În cazul contractel or de credit prevăzute la art. 3 se aplică numai prevederile art. 22 şi 25.

Art. 27. (1) În cazul comunicării verbale prin telefon şi în cazul în care consumatorul solicită 
ca „descoperitul de cont” să fi e disponibil imediat, descrierea caracteristicilor principale a le 
serviciului fi nanciar include cel puţin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) şi i).

(2) În plus, în contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 5 şi 6, descrierea principalelor 
caracteristici include menţionarea duratei contractului  de credit.

Art. 28.[1] Fără a aduce atingere excepţiei prevăzute la art. 2 lit. b), în cazul contractelor de 
credit care sunt acordate sub forma «descoperit d e cont» şi care trebuie rambursate într-o 
perioadă de o lună, descrierea caracteristicilor principale ale servici ului fi nanciar include cel 
puţin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) şi i).

Art. 29. (1) Prevederile art. 11-18 şi 21-28 nu se aplică furnizorilor de bunuri sau servicii 
care acţionează în calitate de intermediari de credit cu titlu auxiliar.

(2) Creditorul are obligaţia de a se as igura că informaţiile precontractuale prevăzute în 
articolele respective au fost primite de consumator.

Capitolul III. Obligaţia de a evalua bonitatea consumatorului 
şi accesul la bazel  e de date

Art. 30. (1)[2] Creditorul evaluează bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient 
de informaţii obţinute, inclusiv de la consumator, şi, după caz, pe baza consultării bazei de 
date relevante, înainte de încheierea unui contract de credit.

(2) În cazul în care părţile convin să modifice valoarea totală a creditului după încheierea 
contractului de  credit, creditorul actualizează informaţiile financiare aflate la dispoziţia sa privind 
consumatorul şi evaluează bonitatea consumatorului înainte de efectuarea oric ărei creşteri 
semnificative a valorii totale a creditului.

(3)[3] Abrogat.

Art. 31. În scopul evaluării bonităţii consumatorilor, sistemele de evidenţă de tipul birourilor 
de credit asigură, în cazul creditului transfrontalier, accesul creditorilor din   alte state membre 
la bazele de date gestionate în condiţii nediscriminatorii faţă de creditorii naţionali.

Art. 32. (1) În cazul în care respingerea cererii de creditare se bazează pe consultarea 
unei baze de date, creditorul informează consumatorul  imediat şi în mod gratuit, în scris sau, 

[1] Art. 28 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 288/2010.
[2] Alin. (1) al art. 30 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 288/2010.
[3] Alin. (3) al art. 30 a fost abrogat prin art. 10 din Legea nr. 288/2010.
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la solicitarea expresă a consumatorului, în forma aleasă de acesta şi agreată de creditor, în 
legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu identitatea bazei de date consultate.

(2) Informaţiile se pun la dispoziţie, cu excepţia cazului în care furnizarea unor astfel de 
informaţii este interzisă prin norme na ţionale ce transpun legislaţia europeană sau care creează 
cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea informaţiilor contravine obiectivelor de 
ordine publică sau de securitate publică.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere aplicării Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea date lor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Capitolul IV. Informaţii şi drepturi 
privind contractele de credit

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Art. 33.[1] (1) Contractele de credit sunt redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat 
fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p, pe hârtie sau pe un a lt suport durabil. În 
cazul în care contractul este redactat pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat 
contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

(2) Contractele de credit trebuie să conţină informaţii complete, clare şi uşor de înţeles, în 
limba română. Aceste informaţii vor fi detaliate sau explicate  suplimentar de către bancă, la 
cererea expresă a consumatorului, înainte de semnarea contractului sub forma unei note, 
anexă la contract.

Art. 34.[2] La momentul semnării contractului, toate părţile contractante primesc câte un 
exemplar original al contractului de credit, cu excepţia contractelor încheiate la distanţă.

Art. 35. (1) Fără a aduce atinger  e prevederilor legale privind modifi carea dobânzii, pe 
parcursul derulării contractului de credit:

a)[3] se interzice majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor şi spezelor bancare, cu excepţia 
costurilor impuse prin legislaţie;

b) se interzic introducerea şi perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror alte speze 
bancare, cu excepţia costurilor specific e unor produse şi servicii suplimentare solicitate în mod 
expres de consumator, neprevăzute în contract ori care nu erau oferite consumatorilor la data 
încheierii acestuia. Aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte 
adiţionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislaţie  ;

c) se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, 
indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană;

d) se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit;
e)[4] se interzice perceperea unui comision, unui tar  if, unei speze bancare sau a oricărui alt 

cost, în cazul în care consumatorul doreşte schimbarea datei de scadenţă a ratelor;
f) se i  nterzice perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea 

garanţiilor, în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi 
evaluării noilor garanţii.

 (2) Costurilor aferente contului curent nu le sunt aplicabile obligaţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. a). Costurile aferente contului curent trebuie să corespundă costurilor efective ale creditorului, 

[1] Art. 33 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 288/2010.
[2] Art. 34 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 288/2010.
[3] Lit. a) şi b) de la alin. (1) al art. 35 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 

din Legea nr. 288/2010.
[4] Lit. e) şi f) de la alin. (1) al art. 35 au fost introduse prin art. I pct. 14 din Legea nr. 288/2010.
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să se limiteze la acoperirea acestora şi să nu conducă la obţinerea de venituri suplimentare 
pentru acesta.

(3) Pentru ori ce modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit condiţiilor contractuale, 
creditorul este obligat să notifice consumatorul în scris sau, la cererea expresă a consumatorului, 
prin altă modalitate stabilită de acesta şi agreată de creditor şi va pune la dispoziţia acestuia 
un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare.

Art. 36.[1] (1) Pentru creditul acorda  t, creditorul poate percepe numai: comision de analiză 
dosar, comision de administrare credit sau comision de administr are cont curent, compensaţie 
în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor şi, după caz, dobânda penalizatoare, 
alte costuri percepute de terţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea 
consumatorilor.

(2) Comisionul de analiză dosar şi cel un ic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeaşi sumă fiind 
percepută tuturor consumatorilor cu acelaşi tip de credit în cadrul aceleiaşi instituţii de credit.

(3) Comisionul de administrare se percepe pentru monitori zarea/înregistrarea/efectuarea 
de operaţiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorulu i. În 
cazul în care acest comision se calculează ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al 
creditului.

Art. 37. În contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:
a)[2] dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă EURIBOR/ROBOR/LIBOR   la o 

anumită perioadă sau din rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, în funcţie 
de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării 
contractului;

b)[3] abrogată;
c)[4] în acord cu politica comercială a fiecărei instituţii de credit, creditorul poate redu ce 

marja şi/sau   aplica un nivel mai redus al indicelui de referinţă, acesta având dreptul ca, pe 
parcursul derulării contractului, să revină la valoarea marjei menţionate în contract la data 
încheierii acestuia şi/sau la nivelul real al indicelui de referinţă;

d) modul de calcul al dobânzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu preci  zarea 
periodicităţii şi/sau a condiţiilor î  n care survine modificarea ratei dobânzii variabile, atât în sensul 
majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;

e) elementele care intră în formula de calcul al dobânzii variabile şi valoarea acestora vor 
fi afişate pe site-urile de internet şi la toat  e punctele de lucru ale creditorilor.

Art. 371.[5] În cazul în care debitorul solicită refi nanţarea creditului la aceeaşi bancă, în 
măsura în care acesta s-a dovedit bun-platnic, banca va examina cererea şi, în funcţie de 
situaţia fi nanciară a acestuia, poate acorda creditul de refi nanţare, respectându-se toate 
condiţiile noii oferte de creditare.

Art. 38. (1) Calculul ratei lunare a dobânzii/comisioanelor se va face:
a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în 

calcul la numărătorul fracţiei formulei, numărul efectiv de zile cuprins în tre scadenţe, iar la 
numitorul aceleiaşi fracţii, 365 sau 366 de zile, după caz;

b) fie luând în calcul la numărătorul fracţiei numărul 30 zile, iar la numitorul fracţiei numărul 360.

[1] Art. 36 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 288/2010.
[2] Lit. a) de la art. 37 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 16 din Legea 

nr. 288/2010.
[3] Lit. b) de la art. 37 a fost abrogată prin art. I pct. 17 din Legea nr. 288/2010.
[4] Lit. c)-e) de la art. 37 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 18 din Legea 

nr. 288/2010.
[5] Art. 371 a fost introdus prin art. I pct. 19 din Legea nr. 288/2010.
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(11)[1] Rambursarea creditelor se poate face în două moduri: prin rate egale (a nuităţi) sau 
prin rate descrescătoare. Consumatorul are dreptul să aleagă modalitatea prin care doreşte 
să ramb urseze creditul.

(2)[2] Dobânda penalizatoare se calculează pe bază de procent fix şi se aplică la sumele 
restante în conformitate cu prevederile contractului de credit, cu excepţia sumelor provenite 
din calculul dobânzi  i.

(3) Rata dobânzii aplicabilă în cazul creditelor restante nu poate depăşi cu mai mult de 
două puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restanţă, 
în cazul în care consumatoru  l sau soţul/soţia acestuia se afla în una dintre următoarele situaţii: 
şomaj, reducere drastică a salariului, deces. Prin reducerea drastică a salariului se înţelege o 
reducere de cel puţin 15% din valoarea acestuia. Această dobândă va fi percepută până la 
încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În 
caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.

Art. 39.[3] În cazul imposibilităţii consumatorilor de a accepta majorarea dobânzii, creditorul 
nu are dreptul să denunţe unilateral sau să rezilieze contractul. Creditorul trebuie să facă o 
propunere, transmisă în scris, de reeşalonare sau de refi nanţare a creditului, în raport cu 
veniturile actuale ale consumatorului.

Art. 40. (1) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifi ce 
unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator.

(2) Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligentele pentru informarea 
consumator ului cu privire la semnarea actelor adiţionale.

(3) În cazul modificărilor impuse prin legislaţie, nesemnarea de către consumator a actelor 
adiţionale prevăzute la alin. (1) este cons iderată acceptare tacită. În acest caz se interzice introducerea 
în actele adiţionale a altor prevederi decât cele impuse prin legislaţie. Introducerea în a ctele 
adiţionale a oricăror altor prevederi decât cele impuse prin legislaţie sunt considerate nule de drept.

(4) Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:
a) consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor 

contractuale;
b)[4] creditorul poate declara scadent sau denunţa unilateral contractul ori poate penaliza 

consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului;
c)[5] creditorul poate declara scadent anticipat creditul în c azul în care consumatorul nu şi-a 

îndeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit încheiate cu alţi c  reditori;
d) creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse 

în garanţie cu o societate agreată de bancă.
(5)[6]  Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a 

acordat creditul, cu excepţia operatorilor economici care încheie contracte de leasing.

Art. 41. (1)[7]  Orice notifi care cu privire la modifi carea conţinutului clauzelor contractuale 
referitoare la costuri va fi  transmisă consumatorilor cu cel pu  ţin 30 de zile înainte de aplicarea 

[1] Alin. (11) al art. 38 a fost introdus prin art. I pct. 20 din Legea nr. 288/2010.
[2] Alin. (2)-(3) ale art. 38 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 21 din Legea 

nr. 288/2010.
[3] Art. 39 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 288/2010.
[4] Lit. b) de la alin. (4) al art. 40 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 23 din 

Legea nr. 288/2010.
[5] Lit. c)-d) de la alin. (4) al art. 40 au fost introduse prin art. I pct. 24 din Legea nr. 288/2010.
[6] Alin. (5) al art. 40 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 25 din Legea 

nr. 288/2010.
[7] Alin. (1) al art. 41 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea 

nr. 288/2010.
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acestora, cu excepţia situaţiilor în care consumatorul solicită modifi cări ale contractului care 
implică schimbarea costurilor, de exemplu prelungirea perio  adei de creditare sau modifi carea 
ratelor.

(2) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a 
comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii.

(3 ) Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu 
este considerată acceptare tacită şi contractul ră mâne neschimbat.

(4) În cazul în care consumatorul n u acceptă noile condiţii, creditorul nu are dreptul de a 
penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.

Art. 42.[1] Creditorii au obligaţia de a primi şi de a î nregistra reclamaţiile de la consumatori, 
de a lua toate măsurile necesare pentru a răspunde la aceste reclamaţii în termen de maximum 
30 de zile de la înregistrarea  acestora şi de a depune diligentele necesare în vederea reparării 
eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor.

Art. 43.[2] La încetarea contractului de credit, cr  editorul oferă consumatorului gratuit, din 
ofi ciu, un document care fi e atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi decurgând 
din contractul respectiv, fi e indică obligaţiile contractuale neîndeplinite. Totodată, se închid şi 
conturile creditului, fără a fi  necesară depunerea unei alte cereri de către consumator şi fără 
plata  unor costuri suplimentare, cu excepţia următoarelor situaţii:

a) contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea derulării altor 
operaţiuni;

b) la data încetării contractului de credit, contul curent este utilizat pe ntru alte servicii 
contractate de către consumator;

c) conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea 
de către consumator a unor obligaţii asumate faţă de creditorul însuşi sau faţă de ter ţi.

Art. 44. Orice notifi care pe care creditorul o face consumatorului trebuie să fi e semnată, 
datată şi cu n umăr de înregistrare. Orice notifi care ce nu conţine aceste minime informaţii este 
considerată nulă de drept.

Art. 45. Art. 33, 34  şi 46-49 nu aduc atingere normelor naţionale ce respectă legislaţia 
comunitară privind valabilitatea încheierii contractelor de credit.

Secţiunea a 2-a. Informaţii ce trebuie incluse în contractele de credit 

Art. 46. (1) Contractul de credit specifică în mod clar şi concis următoarele:
a) tipul de credit;
b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de domiciliu a părţilor 

contractante, precum şi, după ca z, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de 
lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicaţi;

c) durata contractului de credit;
d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului;
e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări  la plată pentru un  anumit bun sau 

serviciu ori în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv şi preţul de 
achiziţie al acestuia;

f)[3] rata dobânzii aferente creditului şi tipul acesteia, fixă sau variabilă;

[1] Art. 42 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 288/2010.
[2] Partea introductivă a art. 43 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 28 din 

Legea nr. 288/2010.
[3] Lit. f) de la alin. (1) al art. 46 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 29 din 

Legea nr. 288/2010.
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g) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditul ui, formula de calcul 
a acesteia,  precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii 
aferente cred itului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în 
circumstanţe diferite, informaţiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile;

h) dobânda anuală efectivă şi va  loarea totală plătibilă de către consumator, calculate la 
momentul încheierii cont ractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru 
calcularea acestei rate;

i) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care urmează să fie efectuate de către consumator 
şi, după caz, ordinea în care se vor efectua plăţile, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri 
restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;

j) în cazul rambursării în rate a valorii totale a creditu lui aferent unui contract de credit pe 
durată determinată, dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, în orice moment pe 
întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform  deciziei 
consumatorului, un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare;

k) în cazul în care costurile şi dobânzile trebuie plătite fără a se rambursa nicio parte din 
valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele şi condiţiile p entru plata dobânzii 
şi a oricăror costuri aferente creditului;

l) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operaţiunile 
de plată, cât şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este 
opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operaţiuni de plată, cât şi 
pentru trageri din credit, orice al te costuri rezultând din contractul de credit, precum şi condiţiile 
în care aceste costuri pot fi modificate;

m) rata dobânzii, în cazul plăţilor restante, aplicabilă la data încheierii contractului de credit 
şi măsurile pentru ajustarea acesteia şi, d upă caz, orice costuri datorate în caz de neplată;

n) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor; contractul de credit va conţine 
obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atenţionat despre raportarea la Biroul de 
credit, Centrala Riscurilor Bancare şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, în cazul în 
care acesta întârzie cu achitarea ratelor datorate, dacă există această obligaţie de raportare;

o) după caz, o menţiune potrivi t căreia va fi necesară plata unor taxe, onorarii şi costuri în 
legătură cu încheierea, publicitatea şi/sau înregistrarea contractului de credit şi a documentelor 
accesorii acestuia, inclusiv taxele notarial e;

p) garanţiile şi asigurările necesare, dacă există;
q) existenţa sau inexistenţa unui drept de retragere, termenul în care acel drept poate fi 

exercitat şi alte condiţii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informaţii privind obligarea 
consumatorului de a plăti creditul sau partea de credit trasă şi dobânda, potrivit prevederilor 
art. 59 alin. (1) lit. b), alin. (3) şi (4) şi art. 60, precum  şi cuantumul dobânzii plătibile pe zi;

r) informaţii privind drepturile care rezultă din art. 63-65, precum şi condiţiile pentru exercitarea 
acestor drepturi;

s) dreptul de rambursare anticipată, procedura de rambursare anticipată, precum şi, după 
caz, inf ormaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi mod ul în care va fi determinată 
această compensaţie;

ş) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a solicita încetarea contractului 
de credit;

t) dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru 
consumator şi, în caz afirmativ, modalităţile de acces la acesta;

ţ) alte condiţii şi clauze contractuale;
u) adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Con sumatorilor.
(2) Toate informaţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv cele aferente unor servicii în privinţa 

cărora consumato rul nu dispune de libertate de alegere, sunt prevăzute în contract, fără a se 
face trimitere la condiţiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife şi comisioane 
sau la orice alt înscris.

Art. 46
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Art. 47. (1) În cazul în care se aplică prevederile art. 46 alin. (1) lit. j), creditorul pune la 
dispoziţia consumatorului un  extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafi c de 
rambursare cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii:

a) în mod gratuit;
b) în orice moment pe întreaga durată a contractului d e credit;
c) pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei co nsumatorului.
(2) Tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică:
a) ratele datorate;
b) termenele şi condiţiile de plată ale acestor sume.
(3) Tabelul/graficul conţine o detaliere a fiecărei rambursări care să arate:
a) rambursarea valorii totale a creditului;
b) dobânda calculată pe baza ratei dobânzii aferente creditului;
c) orice costuri suplimentare.
(4) În cazul în care rata dobânzii nu este fixă sau costurile suplimentare pot fi modificate 

pe baza contractului de credit, tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică în mod clar 
şi concis că datele cuprinse în tabel/grafic  vor rămâne valabile  numai până la schimbarea 
următoare a ratei dobânzii aferente credit ului sau a costurilor suplimentare potrivit contractului 
de credit.

Art. 48. (1)[1] În cazul unui contract de credit în care plăţile f ăcute de consumator  nu conduc 
la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital 
în timpul perioadelor şi în c ondiţiile stabilite în contractul de credit  sau într-un contract accesoriu, 
informaţiile cerute potrivit preveder ilor art. 46 şi 47 cuprind o de claraţie clară şi concisă, potrivit 
căreia aceste contracte de credit nu prevăd o garanţie de restituire a valorii totale a creditului 
tras pe baza acestuia.

(2) Dacă se oferă o astfel de garanţie, declaraţia nu este necesară.

Art. 49. În cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont” pe baza cărora creditul 
trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, următoarele informaţii se 
s  pecifi că în mod clar şi concis:

a) tipul de credit;
b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de domiciliu a părţilor 

contractante, precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de 
lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;

c) durata contractului de credit;
d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea;
e) rata dobânzii aferente creditului;
f) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditul ui, formula de 

calcul a acesteia, precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei 
dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente 
creditului în circumstanţe diferite, informaţiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii 
aplicabile;

 g) dobânda anuală ef ectivă şi costul total al creditului pentru consumator, calculate la 
momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru 
calcularea respectivei rate, astfel cum se prevede la art. 73 coroborat cu art. 7 pct. 4 şi 6;

h) o menţiune conform căre ia consumatorului i se poate solic ita în orice moment rambursarea 
integrală, la cerere, a creditului, dar nu mai pu ţin de 15 zile de la data solicitării;

 i) informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de 
credit, precum şi, după caz, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri.

[1] Alin. (1) al art. 48 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 134/2013.
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Secţiunea a 3-a. Informaţii privind 
rata dobânzii aferente creditului

Art. 50. (1) Consumatorul este informat, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în legătură cu 
orice modificare a ratei dobânzii aferente creditului.

(2)  Informaţiile cuprind următoarele:
a) valoarea plăţilor de efectuat după intrarea în vigoare a noii rate a dobânzii aferente creditului;
b) în cazul în care numărul sau frecvenţa plăţilor se modifică, informaţii în legătură cu acestea.

Art. 51. La solicitarea expresă a consumatorului, s e poate conveni în contractul de credit 
ca informaţiile prevăzute la art. 50 să fi e transmise periodic consumatorului dacă sunt întrunite 
cumulativ următoarele condiţii:

a) modificarea r atei dobânzii aferente creditului este determinată de o modificare a ratei 
de referinţă;

b) noua rată de referinţă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare;
c) informaţiile privind noua rată de referinţă sunt puse la dispoziţie şi la locul în care creditorul 

îşi  desfăşoară activitatea.

Secţiunea a 4-a. Obligaţii aplicabile 
în cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont”

Art. 52. (1) În cazul unui contract de credit care are ca  obiect un împrumut acordat sub 
forma „descoperit de cont” consumatorul este informat:

a) în mod regulat;
b)  prin intermediul unui extras de cont;
c) pe hârtie sau pe alt suport durabil.
(2) Extrasul de cont conţine următoarele i nformaţii:
a) perioada exactă la care se referă extrasul de cont;
b) cuantumurile şi datele tragerilor;
c) soldul din extrasul anterior şi data acestuia;
d) noul sold;
e) datele şi sumele plăţilor efectuate de consumator;
f)  rata dobânzii aferente creditului aplicată;
g) orice costuri care au fost aplicate;
h) după caz, suma minimă  de plată.

Art. 53. (1) În plus, consumatorul este informat cu privire la creşterea ratei  dobânzii aferente 
creditului sau cu privire la creşterea oricăror costuri datorate:

a) pe hârtie sau pe alt suport durabil;
b) înainte ca modificarea respectivă să intre în vigoare.
(2) Părţile pot conveni în contractul de credit ca informaţiile privind modificările ratei dobânzii 

aferente creditului să fie comunicate potrivit art. 52, în cazurile în care:
a) modificarea ratei dobânzii aferent e creditului este ca uzată de o modificare a ratei de 

referinţ ă;
b) noua rată de referinţă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare;
c) informaţiile p rivind noua rată de referinţă sunt puse la dispoziţie şi la  locul în care creditorul 

îşi desfăşoar ă activitatea.

Secţiunea a 5-a. Contractele de cre dit pe durată  nedeterminată

Art. 54. (1) Consumatorul poate decide înc etarea unui contract de credit pe durată 
nedeterm inată, gratuit, în orice moment, cu exce pţia cazurilor în care părţile au convenit o 
perioadă de notificare. Această perioadă nu poate depăşi o lună.
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(2) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul poate decide încetarea unui contract 
de  credit pe durată nedeterminată prin notif icarea consumatorului în scris, pe hârtie sau pe alt 
suport durabil, cu cel puţin două luni înainte.

Art. 55. (1) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul, din motive justifi cate obiectiv, 
poate retrage dreptul consumatorului de a efectua  trageri pe baza unui contract de credit pe 
durată nedeterminată.

 (2) Pot constitui motive justificate obiectiv suspiciunea unei utilizări neautorizate sau 
frauduloase a creditului ori un risc semnificativ de incapacitate a consumatorului de a rambursa 
valoarea totală a creditului. Aceste motive nu sunt limitative.

(3)  Creditorul enumera în contract motivele considerate justificate în temeiul cărora acesta 
poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri. În mod excepţional, creditorul poate 
retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pentru alte motive justificate obiectiv, motive 
ce nu sunt prevăzute în contract, cu informarea prealabilă a consumatorului.

(4) Creditor ul îl informează pe consumator în legătură cu retragerea dreptului şi cu motivele 
acesteia, pe hârtie sau pe alt suport durabil, dacă este posibil înainte de retragere şi cel mai 
târziu imediat ulterior, cu excepţia cazului în care furnizarea acestor informaţii este interzisă 
prin norme naţionale ce transpun legislaţia comunitară sau ce creează cadrul legal pentru 
aplicarea acesteia ori furnizarea acestei informaţii contravine obiectivelor de ordine publică 
sau de securitate publică.

Secţiunea a 6-a. „Descoperitul de cont cu aprobare tacită”

Art. 56. (1) În cazul existenţei unui acord privind de schiderea unui cont curent, atunci când 
există posibilitatea să i se ofere consumatorului un „descoperit de cont cu aprobare tacită”, 
contractul conţine şi informaţiile prevăzute la art. 25 lit. e) şi f).

(2) În orice situaţie, creditorul trebuie să furnizeze acest e informaţii în mod regulat, pe hârtie 
sau pe alt suport durabil.

Art. 57. (1) În cazul unei depăşiri semnifi cative a limitei de credit pentru o perioadă mai 
mare de o lună, creditorul îl informează pe consumator, fără întârziere, pe hârtie sau pe alt 
suport durabil cu privire la următoarele:

a) depăşirea limitei de credit;
b) suma cu care a fost depăşită limita de credit;
c ) rata dobânzii aferente creditulu i;
d) orice penalităţi, costuri sau dobânzi aplicabile  restanţelor.
(2) Prin depăşire semnifi cativă a limitei de credit se înţelege depăşirea cu peste 15% a 

limit ei de credit.
(3) Prevederile prezentului articol şi ale art. 56 nu aduc atingere altor reglementări potrivit 

cărora  creditorul oferă alt tip de creditarea atunci când limita de credit a fost depăşită pe 
parcursul unei durate semnificative.

Capitolul V. Dreptul de retragere 
şi dreptul de rambursare anticipată

Secţiunea 1. Dreptul de retragere

Art. 58. (1)[1] Consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile  calendaristice în care se 
poate retrage din contractul de   credit fără a invoca motive. Acest termen nu se aplică în cazul 

[1] Alin. (1) al art. 58 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 30 din Legea 
nr. 288/2010.
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contractului de credit legat, acordat exclusiv pentru achiziţionarea de bunuri sau servicii, cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 63-65, precum şi în cazul contractului de leasing.

(2) Termenul de retragere începe să curgă de la una dintre următoarele date:
a) data încheierii contractului de credit;
b) data la ca re consumatorului îi sunt aduse la cunoştinţă clauzele, condiţiile contractuale 

 şi informaţiile potrivit prevederilor art. 3 3-49, în cazul în care ziua respectivă este ulterioară 
celei la care se face referire la lit. a).

Art. 59. (1) În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere, acesta are 
urmă toarele obligaţii:

a) de a-l notifica pe creditor pe baza informaţiilor oferite de acesta potrivit prevederilor 
art. 46 alin. (1) lit. q), pentru ca exercitarea acestui drept să  îşi producă efectele înainte de 
expirarea termenului de retragere;

b) de a-i plăti creditorului creditul sau partea de credit trasă şi dobânda aferentă de la data 
la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la  data la care creditul sau 
partea respectivă din credit a fost rambursată; dobânda se calculează pe baza ratei dobânzii 
convenite.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a):
a) se face pe hârtie sau pe alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului şi accesibil 

acestuia;
b) este transmisă prin mijloace admise legal, care asigură transmiterea textului actului ş i 

confirmarea primirii acestuia;
c) este expediată înainte de expirarea termenului.
(3) Exercitarea drept ului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii notificării de 

către consumator.
(4) Achitarea către creditor a cred itului sau a părţii de credit trasă şi a dobânzii potr ivit 

prevederilor alin. (1) lit. b) se efectuează fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 
30 de zile c alendaristice de la expedierea notificării de retragere către creditor.

Art. 60. Creditorul nu este îndreptăţit la nicio altă compensaţie din partea consumatorului 
în cazul retragerii, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe nerambursabile plătite de către 
creditor administraţiei publice.

Art. 61. În caz ul în care creditorul sau un terţ, pe baza unui contract între terţ şi creditor, 
prestează un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, iar  consumatorul îşi exercită 
dreptul de retragere din contractul de credit potrivit prevederilor din prezenta secţiune, obligaţiile 
consumatorului ce decurg din serviciul accesoriu respectiv încetează.

Art. 62. În cazul în care consumatorul dispune de un drept de retragere potrivit prevederilor 
cuprinse la art. 58-61, se aplică prevederile prezentului act normativ, iar nu prevederile din:

a) art. 9-13 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modifi cările ulterioare;
b) art. 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara 

spaţiilor comerciale, republicată.

Secţiunea a 2-a. Dreptul de retragere 
î n cazul contractelor de credit legate

Art. 63. În cazul în care consumatorul şi-a exercitat un  drept de retragere dintr-un contract 
de furnizare de bunuri sau servicii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată, cu modificările 
ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei 
Guvernului nr. 106/1999, republicată, sau a altor actelor normative ce transpun sau ce creează 
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cadrul de aplicare pentru actele normative comunitare, acesta nu mai are obligaţii în temeiul 
unui contract de credit legat.

Art. 64. În cazul în care consumatorului nu i-au fost furnizate bunurile sau nu i-au fost 
prestate serviciile ori bunurile sau serviciile nu sunt conforme, acesta se poate îndrepta împotriva 
comerciantului în condiţiile prevăzute de Leg ea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi 
garanţiile asociate acestora, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Art. 65. (1) În cazul în care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui contract de credit 
legat nu sunt furnizate sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt conforme cu contractul 
de furnizare, consumatorul are dreptul de a se îndrepta împotriva creditorului în cazul în care 
nu a reuşit să obţină, de la  furnizor, satisfacerea pretenţiilor la care are dreptul în conformitate 
cu legislaţia sau cu contractul de furnizare a bunurilor sau a serviciilor.

(2) Creditorul răspunde solidar cu vânzătorul pentru orice pretenţii pe care consumatorul 
le poate avea împotriva vânzătorului.

Secţiunea a 3-a. Rambursarea anticipată

Art. 66.[1] (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte 
de obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credi t. În acest caz, consumatorul are dreptul 
la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile 
aferente perioadei dintre data rambursării antici  pate şi data prevăzută p  entru încetarea 
contractului de credit.

(2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiţionat de plata unei 
anumite sume minime sau de un anumit număr de rate.

Art. 67. (1) În cazul rambursării anticipate  a creditului, creditorul este îndreptăţit la o 
compensaţie echitabilă şi justifi cată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de 
rambursarea antici pată a creditului cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o 
perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este fi xă.

(2) O astfel d e compensaţie nu poate fi mai mare de:
a) 1 % din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre 

rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai 
mare de un an;

b) 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea 
anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un 
an.

( 3) Creditorul stabileşte o metodă de calcul a compensaţiei clară şi uşor verificabilă, pe 
care o va face cunoscută consumatorului din stadiu precontractual.

Art. 68. Nu se solicită o compensaţie pe ntru rambursare anticipată în niciunul dintre 
următoarele cazuri:

a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are 
drept scop asigurarea riscului de neplată; 

b) contractul de credit este acordat sub forma „descoperitului de cont”;
c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului 

nu este fi xă.

Art. 69. Orice compensaţie nu poate depăşi cuantumul dobânzii pe care consumatorul ar 
fi  plătit-o în  perioada dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului 
de credit.

[1] Art. 66 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 31 din Legea nr. 288/2010.
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Capitolul VI. Cesiunea de drepturi

Ar t. 70. În cazurile în care drepturile creditorului în temeiul unui contract  de credit sau 
contractul însuşi se cesionează unei terţe persoane, consumatorul are dreptul să invoce 
împotriva cesionarului  orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva creditorului iniţial, 
inclusiv dreptul la compensare.

Art. 71. (1)[1] Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70.
(2) În situaţiile în care informarea consumatorului cu privire la cesiune este obligatorie, 

conform prevederilor alin. (1), cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe, 
devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.

(3) Cesionarul este obligat să aibă o persoană de contact în România pentru rezolvarea 
eventualelor litigi  i şi pentru a răspunde în faţa autorităţilor publice.

(4) Cesiunea se notifică d e către cedent consumatorului, în termen de 10 zile de la încheierea 
contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(5) Notificarea va menţiona creditorul care va încasa de la consumator sumele pentru 
rambursarea creditului după cesiune, precum şi numel e şi adresa sediului social şi a punctului 
de lucru al reprezentantului legal în România.

Capitolul VII. Dobânda anuală efectivă

Art. 72. Dobânda anuală efectivă, care este  egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea 
actuală a tuturor angajamentelor, trageri, rambursări şi costuri, prezente sau viitoare, convenite 
de creditor şi de consumator, este ca lculată potrivit formulei matematice prevăzute în anexa 
nr. 1 pct. I.

Art. 73. (1) În scopul calculării dobânzii anuale efective se determină costul total al creditului 
pentru consumator.

(2) Sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator:
a) costurile administrării unui cont  care înregistrează atât operaţiunile de plată, cât şi 

tragerile;
b) costurile de utilizare a unui mijloc de plată atât pentru operaţiunile de plată, cât şi pentru 

trageri;
c) alte costuri privind operaţiunile de plată.
(3) Nu sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator:
a) costurile prevăzut e la alin. (2), atunci când deschiderea contului este opţională, iar 

costurile contului au fost indicate clar şi separat în contractul de credit sau în orice alt contract 
încheiat c u consumatorul;

b) costurile suportate de către consumator pentru nerespectarea oricăruia dintre angajamentele 
 stabilite prin contractul de credit;

c) alte costuri, în afara preţului de achiziţie pe care, pentru achiziţii de  bunuri şi servicii, 
consumatorul este obligat să îl plătească, indiferent dacă tranzacţia este efectuată în numerar 
sau  pe credit.

Art. 74. Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza potrivit căreia contractul 
de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar creditorul şi consumatorul 
îşi vor îndeplini obligaţiil e în condiţiile şi în termenele convenite în contractul de credit.

Art. 75. În cazul contractelor de credit care cuprind clauze care p ermit variaţii ale ratei 
dobânzii aferente creditului, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei conform 

[1] Alin. (1) al art. 71 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 32 din Legea 
nr. 288/2010.
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căreia rata dobânzii aferente creditului şi celelalte costuri vor rămâne fi xe în raport cu nivelul 
iniţial şi se ap lică până la încetarea contractului de credit.

Art. 76. Dacă este necesar, ipotezele suplimentare prevăzute în anexa nr. 1 pot fi  utilizate 
la calculul dobânzii anuale efective.

Capitolul VIII. Anumite obligaţii ale intermediarilor 
de credit faţă de consumatori

Art. 77. Intermediarul de credit indică în materialele publicitare şi în documentaţia destinată 
consumatorilor sfera atribuţiilor deţinute, în special dacă lucrează exclusiv cu unul sau mai 
mulţi creditori sau ca broker independent.

Art. 78. (1) În cazul în care intermediarul de credit percepe consumatorului un onorariu, 
înainte de încheierea contractului:

a) intermediarul de credit face cunoscut consumatoru lui onorariul perceput;
b) consumatorul şi intermediarul de credit convin asupra onorariului pe hârtie sau pe alt 

suport durabil.
(2) Intermediarul de credit comunică onorariul datorat de consumator pentru serviciile oferite, 

 în cazul în care acesta este perceput, creditorului în vederea calculării dobânzii anuale efective.

Capitolul IX. Alte dispoziţii

Art. 79.[1] (1) Contractele de credit nu pot fi încheiate în afara punctelor de lucru organizate 
în acest scop în spaţii comerciale, în condiţiile legii.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) contractele de credit legate.

Art. 80. ( 1) Consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le-au fost conferite prin  prezenta 
ordonanţă de urgenţă.

(2) Creditorii trebuie să poată face dovada că au respectat cerinţele în mate rie de informare 
prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 81.[2] Consumatorii benefi ciază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul 
tuturor contractelor pe baza cărora se pot efectua trageri ori operaţiuni care intră în domen  iul 
de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de modul în care contractele sunt 
intitulate sau formulate ori de obiectul acestora.

Art.  82.[3] În cazul în care, pe baza aceluiaşi contract, consumatorului i se prestează atât 
s ervicii de creditare, cât şi servicii de plată, furnizorii de servicii fi nanciare oferă consumatorilor 
informaţiil e şi respectă drepturile acestora potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă 
şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de   plată, aprobată cu 
modifi cări prin Legea nr. 197/2010.

Art. 83. În cazul contractelor de leasing care intră sub incidenţa prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 66-69 privind rambursarea anticipată se aplică după o 
perioadă de 12 luni de la încheierea contractului.

Art. 84. Consumatorii nu îşi pierd protecţia acordată prin prezenta ordonanţă de urgenţă 
în cazul în care se stabileşte ca lege aplicabilă contractului legea unui stat nemembru, în cazul 

[1] Alin. (1) al art. 79 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 33 din Legea 
nr. 288/2010.

[2] Art. 81 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 34 din Legea nr. 288/2010.
[3] Art. 82 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 288/2010.
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în care contractul de credit are o strânsă legătură cu teritoriul unuia sau al mai multor state 
membre.

Capitolul X. Competenţă, sesizare şi control

Art. 85. (1) În vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de 
către creditori şi de către intermediarii de credit, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute şi fără a se aduce atingere 
dreptului consumatorilor de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva creditorilor şi a intermedia rilor 
de credit care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de 
a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, consumatorii pot apela la 
mecanisme extrajudiciare de reclamaţie şi despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor 
Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu  modificările şi 
completările ulterioare.

Art. 86. (1) Încălcarea prevederilor art. 8, 9, 11-20, art. 22-28 şi art. 29 alin. (2), art. 30, 31 
şi art. 32 alin. (1) şi (2), art. 33, 34, art. 46-58 şi art. 59 alin (3), art. 60-63, 65-78, 84 şi  95 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 80.000 lei.

(2) Încălcarea prevederilor art. 35-44 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 20.000 lei la 100.000 lei.

(3) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi art. 88 alin. (2) le sunt aplicabile prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 87. Constatarea contravenţiilor ş i aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 86 şi art. 88 
alin. (2) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor de consumatori ori din ofi ciu, în 
cazul în care, prin încălcarea prevederilor  legale, sunt sau pot fi  afectate interesele consumatorilor.

Art. 88. (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agent ul constatator 
poate dispune următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) respectarea ime diată a clauzelor contractuale care au fost încălcate;
b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile;
c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile;
d) repararea deficienţelor constatate prin procesul-verbal, în termen de m aximum 15 zile.
(2) Neaducerea la îndeplinire a sancţiunilor contravenţionale complementare dispuse în 

termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei sau 
săvârşirea repetată în decurs de 6 luni de la prima constatare a uneia dintre contravenţiile 
prevăzute la art. 86 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 80.000 
lei – 100.000 lei.

(21)[1] Aceste limite pot fi depăşite în cazul unor amenzi cumulative, aplicate pentru reclamaţii 
diferite, până la dublul amenzilor iniţiale.

(3) Contestarea în in stanţă nu suspendă de drept executarea sancţiunilor contravenţionale 
compleme ntare dispuse.

Art. 89.[2] (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agent ul constatator 
poate propune una dintre următoarele măsuri complementare:

[1] Alin. (21) a fost introdus prin art. I pct. 36 din Legea nr. 288/2010.
[2] Art. 89 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 37 din Legea nr. 288/2010.
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a) suspendarea derulăr ii campaniei publicitare care încalcă prevederile art. 8 şi 9, până la 
intrarea în legalitat e;

 b) aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen 
de 30 de zile.

(2 ) Măsura complementară propusă pentru a fi aplicată potrivit alin. (1) lit. a) sau b) se 
dispune prin ordin emis de conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Ordinul em is în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi contestat la instanţa de contencios 
administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(4) Creditorii sunt ob ligaţi să informeze Banca Naţională a României, în termen de două 
zile lucrătoare, despre sancţiunile ce le-au fost aplicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Banca Naţională a României are în vedere , în activitatea de supraveghere prudenţială 
a creditorilor, informaţiile primite potrivit alin. (4).

Capitolul XI. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale

Art. 90. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urg enţă, Legea nr. 289/2004 
privind regimul juridic al contractelor  de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane 
fizice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu 
modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 91.[1] De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pr  evederile Legii 
nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, se  aplică numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu excepţia art. 1, art. 2 
lit. a)-g), art. 3-5, 10-12, art. 13 alin. (2), art. 16-25, 27-28 şi 33-34, care se aplică ş i contractelor 
încheiate cu consumatori persoane fi zice.

Art. 92. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 190/1999 
priv ind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicată în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modifi cările şi completările ulterioare, se modifi că 
după cum urmează:

1. La articolul 2, literele h ) şi i) vor avea următorul cuprins:
„h) costul total al creditului pentru împrumutat – toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, 

taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte împrumutatul în legătură cu 
contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale; 
costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, 
sunt incluse, de asemenea, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit 
clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract de servicii;

i) valoarea totală plătibilă de împrumutat – suma dintre valoarea totală a creditului şi costul 
total al creditului pentru împrumut at;”

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. La solicitarea unei oferte de credit, instituţia autorizată are obligaţia de a oferi gratuit 

împrumutatului, pe hârtie sau pe alt suport durabil,  un grafic de rambursare şi un exemplar al 
proiectului contractului de credit.”

3. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă şi literele b), e) şi f) vor avea următorul 
cuprins:

„Art. 9. (1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu şi următoarele informaţii 
referitoare la costurile suportate de împrumutat:

[1] Art. 91 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 38 din Legea nr. 288/2010.
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......................... .......................................................................
b) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau  variab ilă, împre ună cu i nformaţii privind orice 

cost uri incluse în c ostul total al creditului pentru împrumutat;
 .......................... ................................... ................................. ..
e) valoarea totală plătibilă  de împrumutat;
f) costurile aferente contractulu i de asigurare, în cazurile în care, pentru acordarea creditului, 

împrumutatul este obligat să în cheie un contract de asigurare.”
4. Articolul 331  va avea următorul cuprins:
„Art. 331. (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 11, 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravenţi ilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către 

reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în 
ca re contractul este încheiat cu un consumator, aşa cum este acesta definit în Ordonanţa 
Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(3) În cazul în care contractul de credit este încheiat cu o persoană juridică, persoanele 
interesate se pot adresa instanţei de judecată.”

Art. 93. Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţii le Legii 
nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/199 7 privind operaţiunile de leasing şi societăţile 
de leasing, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modifi cările şi completările 
ulterioare.

Art. 94. Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data 
publicării în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

Art. 95.[1] Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică contractelor în curs de 
derulare la data intrării în vigoa re a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia dispoziţiilor 
art. 371, ale art. 66-69 şi, în ceea ce priveşte contractele de credit pe durată nedetermina  tă 
existente la data i ntrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ale art. 50-55, ale art. 56 
alin. (2), ale art. 57 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 66-71.

Art. 96. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
*

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori 
şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a  Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene seria L nr. 133  d in 22 mai 2008, cu excepţia art. 19, 20, 35-44, art. 71 alin. (3)-(5), 
art. 79, 86-89 şi 95.

Anexa nr. 1

I. Ecuaţia fundamentală care exprimă echivalenţa dintre trageri, pe de o parte, şi 
rambursări şi costuri, pe de altă parte

Ecuaţia fundamentală, care stabileşte dobânda anuală efectivă (DAE), exprimă, pe perioada 
unui an, egalitatea dintre valoarea totală prezentă a tragerilor, pe de o parte, şi valoare  a totală 
prezentă a rambursărilor şi a costurilor suportate, pe de altă parte, adică:

[1] Art. 95 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 39 din Legea nr. 288/2010.
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unde:
– X este DAE:
– m este numărul ultimei trageri;
– k este  numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k≤m;
– Ck este valoarea tragerii k;
– tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei 

trageri ulterioare, astfel t1 = 0;
– m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
– l este numă rul unei rambursări sau al costurilor suportate;
– Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
– Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei 

rambursări sau costuri suportate.
Observaţii:
a) Sumele plătite de ambele părţi la diferite momente nu trebuie să fie egale şi nu trebuie 

să fie plătite la intervale egale.
b) Data începerii este cea a primei trageri.
c) Intervalele dintre datele utilizate la calcule sunt exprimate în ani sau în fracţiuni de an. Un 

an se consideră a avea 365 de zile sau 366 de zile pentru anii bisecţi, 52 de săptămâni sau 
12 luni  egale. O lun ă egală se consideră a avea 30,41666 zile, adică 365/12, indiferent dacă 
este sau nu un an bisect.

d) Rezultatul calculului trebuie expr imat cu o precizie de cel puţin o zecimală. Da că a doua 
zecimală este mai mare sau egală cu 5, la prima zecimală se adaugă unu.

e) Ecuaţia poate fi rescrisă folosindu-se o singură sumă şi conceptul de fluxuri (Ak), care 
vor fi pozitive sau negative, cu alte cuvinte fie plătite, fie primite în perioade de la 1 la k, exprimate 
în ani, adică:

S fiind balanţa de fluxuri preze ntă. În cazul în care scopul este păstrarea echivalenţei 
fluxurilor, valoarea va fi zero.

II.[1] Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective

a) În cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privinţa 
efectuării tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat şi în întregime.

b) În cazul în care prin contractul de cre dit se oferă, în general, consumatorului libertate în 
privinţa efectuării tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalităţi de tragere, o limitare în 
ceea ce priveşte valoarea creditului şi perioada  de timp, se consideră că valoarea creditului 
este trasă în conformitate cu aceste limite de tragere şi la prima dată prevăzută în contract.

[1] Punctul II din anexa nr. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 2 din 
Legea nr. 134/2013.
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c) În cazul în care prin contractul de credit se prevăd modalităţi de trag ere diferite, cu costuri 
diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, se consideră că valoarea totală a 
creditului este trasă la nivelul cel mai mare al costurilor şi al ratei dobânzii aferente creditului 
aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de 
credit.

d) În cazul unui contract de credit sub forma „descoperit de cont”, se consideră că v aloarea 
totală a creditului este trasă în totalitate şi pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul 
în care durata facilităţii de tip „descoperit de cont” nu este cunoscută, dobânda anuală efectivă 
se calculează pe baza ipotezei că durata creditului este de 3 luni.

e) În cazul unui contract de credit cu durată nedeterminată, altul decât cel sub forma 
„descoperitului de cont”, se prezumă că:

1. creditul se  acordă pentru o perioadă de un an, începând de la data tragerii iniţiale, şi că 
plata finală efectuată de consumator lichidează soldul valorii totale a creditului, dobânzile şi 
alte eventuale costuri;

2. valoarea totală a creditului este rambursată de consumator în tranşe lunare egale, 
începând cu o lună după data tragerii iniţiale. Totuşi, în cazurile în care valoarea totală a 
creditului trebuie să fie rambursată în totalitate, într-o singură tranşă, în cadrul fiecărei perioade 
de plată, tragerile şi rambursările succesive a le valorii totale efectuate de către consumator se 
presupune că sunt efectuate de-a lungul unei perioade de un an. Dobânzile şi alte costuri se 
aplică în conformitate cu aceste trageri şi rambursări ale valorii totale şi astfel cum se prevede 
în contractul de credit.

În sensul prezentei litere, un contract de credit pe durată nedeterminată este un contract 
de credit fără durată fixă şi care include creditele care trebuie să fie rambursate în totalitate în 
cadrul unei perioade de timp sau după o perioadă de timp, dar care, odată ce au fost rambursate, 
devin disponibile pentru o altă tragere.

f) În cazul unor contracte de credit, altele decât cele privind „descoperitul de cont” şi creditele 
pe durată nedeterminată, astfel cum sunt menţionate în ipotezele stabilite la lit. d) şi e):

1. se presupune că rambursarea se efectuează la prima dată prevăzută pentru aceasta în 
contractul de credit şi pentru suma cea mai mică prevăzută în acest contract, dacă data sau 
valoarea unei rambursări din valoarea totală a creditului, care trebuie să fie efectuată de către 
consumator, nu poate fi stabilită;

2. dacă data încheierii contractului de credit nu este cunoscută, se presupune că data 
tragerii iniţiale este data care reiese din intervalul cel mai scurt dintre data tragerii iniţiale şi 
data primei plăţi efectuate de către consumator.

g) În cazul în care data sau valoarea unei plăţi care trebuie să fie efectuată de către 
consumat or nu poate fi stabilită pe baza contractului de credit sau a ipotezelor menţionate la 
lit. d), e) sau f), se presupune că plata se efectuează în conformitate cu datele şi condiţiile 
solicitate de către creditor şi, atunci când acestea nu sunt cunoscute:

1. dobânzile sunt achitate împreună cu rambursările din valoarea totală a creditului; 
2. un cost care nu este purtător de dobânzi, exprimat sub forma unei sume unice, este 

achitat la data încheierii contractului de credit;
3. costurile care nu sunt purtătoare de dobânzi, exprimate sub forma mai multor plăţi, sunt 

achitate la intervale regulate, începând cu data primei rambursări din valoarea totală a creditului, 
şi, în cazul în care valoarea acestor plăţi nu este cunoscută, se presupune că acestea au valori 
egale;

4. plata finală lichidează soldul valorii totale a creditului, dobânzile şi alte costuri eventuale.
h) În cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat  a fi de 

5.367 lei.
i) În cazul în care sunt oferite rate ale dobânzii aferente creditului şi  costuri diferite pentru 

o perioadă sau sumă limitată, rata dobânzii aferente creditului şi costurile se consideră a fi la 
nivelul cel mai ma re din întreaga durată a contractului de credit.
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j) Pentru contractele de credit în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii aferente 
creditului pentru perioadă iniţială, la sfârşitul căreia se stabileşte o nouă rată a dobânzii aferente 
creditului care este ulterior ajustată periodic în funcţie de un ind ice convenit, calculul dobânzii 
anuale efective se bazează pe ipoteza că, la sfârşitul perioadei cu rată f ixă a dobânzii, rata 
dobânzii aferente creditului este aceeaşi ca la momentul calculării dobânzii anuale efectiv e, 
pe baza valorii indicelui convenit la acel moment.

Anexa nr. 2

Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori

1. Identitatea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit

 Creditor
Adresă
Telefon*
E-mail*
Fax*
Adresă internet*

[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a 
fi  folosită de consumator]

După caz
Intermediar de credit
Adresă
Telefon*
E-mail*
Fax*
Adresa internet*

[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de lucru/adresa de 
domiciliu ce urmează a fi  folosită de consumator]

 * Această informaţie este facultativă pentru creditor.

Ori d e câte ori se indică „după caz”, creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă 
dacă informaţiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să şteargă informaţiile 
respective sau rândul respectiv dacă informaţiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut 
în vedere.

Indicaţiile dintre parantezele  pătrate oferă explicaţii creditorului şi trebuie să fie înlocuite cu 
informaţiile corespunzătoare.

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit  
Valoarea totală a creditului 
Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie 
în temeiul contractului de credit.

 

Condiţiile care reglementează tragerea creditului
Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor.  

Durata contractului de credit  

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi  
alocate

Va trebui să achitaţi următoarele:
[Valoarea, numărul şi frecvenţa plăţilor care 
trebuie efectuate de consumator]
Dobânda şi/sau costurile se plătesc în 
modul următor:

Valoarea totală pe care va trebui să o achitaţi
Înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi posibile 
costuri aferente creditului.

[Suma dintre valoarea totală a creditului şi 
costul total al creditului pentru consumator]

Dacă este cazul
Creditul este acordat sub forma unei amânări la plată 
pentru un bun sau serviciu sau este legat de furnizarea 
anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu.
Denumirea bunului/serviciului
Preţul de achiziţie
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După caz
Garanţii necesare
Aceasta este o descriere a garanţiei pe care trebuie să o 
furnizaţi în raport cu contractul de credit.

[Tipul garanţiilor]

După caz
Rambursările nu generează o rambursare imediată a 
valorii totale a creditului.

 

3. Costurile creditului

 Rata dobânzii aferentă creditului sau, după caz, diferite 
rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit

[%
– fi xă; sau
– variabilă (cu formula de calcul)
– termene]

Dobânda anuală efectivă (DAE)
Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din 
valoarea totală a creditului.
DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte.
Obţinerea creditului sau obţinerea creditului conform 
clauzelor şi condiţiilor convenite este condiţionată de 
încheierea:
– unei asigurări pentru garantarea creditului;
sau
– unui contract de servicii accesoriu.
În cazul în care costurile acestor servicii nu sunt 
cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse în DAE.

[% Aici se va prezenta un exemplu 
reprezentativ care să menţioneze toate 
ipotezele folosite pentru calculul dobânzii.]

da/nu [dacă da, tipul de asigurare]

da/nu [dacă da, tipul de serviciu accesoriu]

4. Costuri aferente

 După caz
Este necesar să se menţină unul sau mai multe conturi pentru 
înregistrarea atât a operaţiunilor de plată, cât şi a tragerilor.

 

După caz
Valoarea costurilor aferente utilizării unui mijloc specifi c de plată 
(de exemplu card de credit)

 

După caz
Orice alte costuri ce reies din contractul de credit  

După caz
Condiţiile în care costurile privind contractul de credit prevăzute 
mai sus pot fi  modifi cate

 

După caz 
Obligaţia de a plăti taxe notariale  

Costuri în caz de întârziere la plată
Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru 
dumneavoastră (de exemplu vânzare silită) şi să îngreuneze 
obţinerea de credite.

Vi se va percepe [.... (informaţii 
privind ratele dobânzii, metodele de 
ajustare şi, după caz, privind 
penalităţile de întârziere)] pentru 
plăţile restante.

5. Alte aspecte juridice importante

Dreptul de retragere
Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 
zile calendaristice.

da/nu

Rambursare anticipată
Aveţi dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau 
parţială a creditului.

 

După caz
Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de rambursare 
anticipată:

Stabilirea compensaţiei (metoda 
de calcul) conform art. 67 din 
ordonanţa de urgenţă
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Consultarea unei baze de date
Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra 
rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea 
de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru 
nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii 
este interzisă de acte normative care transpun sau care creează 
cadrul de aplicare pentru legislaţia comunitară ori contravine 
obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.

 

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit
Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al 
proiectului de contract de credit. Această prevedere nu se aplică în 
cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie 
contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.

 

După caz
Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să 
respecte obligaţiile precontractuale

Această informaţie este valabilă 
de la ... până la ...

După caz

6. Informaţii suplimentare în cazul comercializării la distanţă de servicii fi nanciare

 a) referitoare la creditor  
După caz
Reprezentantul creditorului în statul 
membru
în care sunteţi rezident
Adresă
Telefon*
E-mail*
Fax*
Adresa internet*

[Identitate]

[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a 
fi  folosită de consumator]

După caz
Înregistrarea

[Registrul comerţului în care este înregistrat creditorul şi 
numărul de înregistrare sau un mijloc de identifi care 
echivalent din registrul respectiv]

După caz
Autoritatea de supraveghere  

b) referitoare la contractul de credit  

După caz
Exercitarea dreptului de retragere

[Instrucţiuni practice privind exercitarea dreptului de 
retragere, indicându-se, printre altele, perioada de 
exercitare a dreptului; adresa la care trebuie trimisă 
notifi carea privind exercitarea dreptului de retragere şi 
consecinţele neexercitării acestuia]

După caz
Legea stabilită de către creditor ca lege 
aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră 
înainte de încheierea contractului de credit

 

După caz
Clauza care precizează legislaţia aplicabilă 
contractului de credit şi/sau instanţa 
competentă

[de inclus aici clauza relevantă]

După caz
Regimul lingvistic

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în 
[limba respectivă]. Cu consimţământul dumneavoastră, 
intenţionăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile 
respective] pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căi de atac  

Existenţa şi posibilitatea recurgerii la un 
mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi 
despăgubire pentru consumator

[Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un 
mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire 
pentru consumatorul care este parte la contractul la 
distanţă, şi, în caz afi rmativ, modalităţile de acces la 
acestea]

 * Această informaţie este facultativă pentru creditor.
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Anexa nr. 3

Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori

[referitoare la „Descoperitul de cont”, creditul pentru consumatori oferit de către anumite 
organizaţii de creditare (art. 5 din ordonanţa de urgenţă) şi conversia datoriilor]

1. Identitatea şi coordonatele de contact ale creditorului/intermediarului de credit

 Creditor
Adresă
Telefon*
E-mail*
Fax*
Adresa internet*

[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de lucru ce 
urmează a fi  folosită de consumator]

După caz
Intermediar de credit
Adresă
Telefon*
E-mail*
Fax*
Adresa internet*

[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de lucru/
adresa de domiciliu ce urmează a fi  folosită 
de consumator]

 
* Această informaţie este facultativă pentru creditor.

Ori d e câte ori se indică „după caz”, creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă 
informaţiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să şteargă informaţiile respective 
sau rândul respectiv dacă informaţiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere.

Indicaţiile dintre parantezele  pătrate furnizează explicaţii creditorului şi trebuie să fie înlocuite 
cu informaţiile corespunzătoare.

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

 Tipul de credit  
Valoarea totală a creditului
Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie 
în temeiul contractului de credit.

 

Durata contractului de credit  
După caz
Vi se poate solicita în orice moment rambursarea 
integrală a creditului la cerere.

 

3. Costurile creditului

 Rata dobânzii aferentă creditului sau, dacă este cazul, 
diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de 
credit

[%
– fi xă; sau
– variabilă (cu indicele sau rata de referinţă 
aplicabilă ratei iniţiale a dobânzii aferente 
creditului)]

După caz
Dobânda anuală efectivă (DAE)*
Acesta este costul total al creditului exprimat ca procentaj 
anual din suma totală a creditului. DAE vă ajută să 
comparaţi diferite oferte.

[% Aici se va prezenta un exemplu 
reprezentativ care să menţioneze toate 
ipotezele folosite pentru calculul ratei.]

După caz
Costurile
După caz
Condiţiile în care aceste costuri pot fi  modifi cate

[Costurile aplicabile din momentul 
încheierii contractului de credit]

Costuri în caz de întârziere la plată

Vi se va percepe [.... (informaţii privind 
ratele dobânzii, metodele de ajustare şi, 
după caz, privind penalităţile de întârziere)] 
pentru plăţile restante.
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4. Alte aspecte juridice importante

 Încetarea contractului de credit [Condiţiile şi procedura pentru încetarea 
contractului de credit]

Consultarea unei baze de date
Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit 
asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul 
în care solicitarea pentru credit este respinsă pe baza 
acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în 
care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de 
acte normative ce transpun sau ce creează cadrul de 
aplicare pentru legislaţia europeană sau contravine 
obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.

 

Dacă este cazul
Perioada de timp în care creditorul este ţinut să respecte 
informaţiile precontractuale.

Această informaţie este valabilă de la 
... până la ...

 
După caz

5. Informaţii suplimentare care trebuie oferite dacă informaţiile precontractuale sunt 
furnizate de către anumite organizaţii de creditare (art. 5 din ordonanţa de urgenţă sau 
dacă se referă la un credit pentru consumatori în scopul conversiei unei datorii)

Ratele şi, după caz, ordinea în care acestea vor fi  alocate

Va trebui să achitaţi următoarele:
[Exemplu reprezentativ al unui tabel al 
ratelor, incluzând cuantumul, numărul şi 
frecvenţa plăţilor care trebuie efectuate de 
consumator]

Valoarea totală pe care trebuie să o achitaţi  
Rambursare anticipată
Aveţi dreptul la rambursarea anticipată totală sau parţială 
a creditului în orice moment.
După caz
Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de 
rambursare anticipată.

[Stabilirea compensaţiei (metoda de calcul) 
conform art. 67 din ordonanţa de urgenţă]

După caz

6. Informaţii suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanţă de 
servicii fi nanciare

 a) referitoare la creditor  
După caz
Reprezentantul creditorului în România
Adresă
Telefon*
E-mail*
Fax*
Adresa internet*

[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a 
fi  folosită de consumator]

După caz
Înregistrarea

[Registrul comerţului în care este înregistrat creditorul şi 
numărul de înregistrare sau un mijloc de identifi care 
echivalent din registrul respectiv]

După caz
Autoritatea de supraveghere  

b) referitoare la contractul de credit  
Dreptul de retragere
Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de 
credit în termen de 14 zile calendaristice.
După caz
Exercitarea dreptului de retragere

da/nu
[Instrucţiuni practice privind exercitarea dreptului de 
retragere, indicându-se, printre altele, adresa la care 
trebuie trimisă notifi carea privind exercitarea dreptului de 
retragere şi consecinţele neexercitării acestuia]
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După caz
Legea stabilită de creditor aplicabilă 
raporturilor cu dumneavoastră înainte de 
încheierea contractului de credit

 

După caz
Clauza care precizează legislaţia aplicabilă 
contractului de credit şi/sau instanţa 
competentă

[de inclus aici clauza relevantă]

După caz
Regimul lingvistic

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în 
[limba respectivă]. Cu consimţământul dumneavoastră, 
intenţionăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile 
respective] pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căile de atac  

Existenţa şi posibilitatea recurgerii la un 
mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi 
despăgubire pentru consumator

[Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un 
mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire 
pentru consumatorul care este parte la contractul la 
distanţă, şi, în caz afi rmativ, modalităţile de acces la 
acesta]

 * Această informaţie este facultativă pentru creditor.
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8. O.U.G. nr. 113/2009 
privind serviciile de plată

publicată în
M. Of. nr. 685 din 12 octombrie 2009

aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 113/2009 privind serviciile de plată (M. Of. nr. 724 din 29 octombrie 2010);

cu modificările şi completările aduse prin:
O.U.G. nr. 61/2010 pentru modifi carea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind 

serviciile de plată (M. Of. nr. 446 din 1 iulie 2010), aprobată prin Legea nr. 16/2011 (M. Of. nr. 183 
din 16 martie 2011);

O.U.G. nr. 42/2011 pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile fi nanciare nebancare 
(M. Of. nr. 303 din 3 mai 2011), aprobată prin Legea nr. 29/2012 (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012);

O.U.G. nr. 31/2012 pentru modifi carea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată 
(M. Of. nr. 433 din 29 iunie 2012), aprobată prin Legea nr. 12/2013 (M. Of. nr. 123 din 6 martie 2013);

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 757 
din 12 noiembrie 2012).

Având în vedere că transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei 
2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile 
de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/
CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE trebuie realizate până la data de 1 
noiembrie 2009,

adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a permite prestatorilor de 
servicii de plată organizarea activităţii proprii astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieţei 
interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii 
Europene, subordonat principiului liberei circulaţii a serviciilor de plată.

Luând în considerare faptul că, în lipsa unei reglementări imediate a serviciilor de plăţi, s-ar 
crea bariere de ordin tehnico-administrativ, care ar conduce atât la incapacitatea prestatorilor 
naţionali de a-şi îndeplini obiectul de activitate, cât şi la imposibilitatea desfăşurării activităţii 
de către prestatorii de servicii înregistraţi într-un alt stat membru,

astfel, se evită posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisie împotriva 
României,

ţinând cont de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare 
nu poate fi amânată şi vizează interesul public,

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Titlul I. Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii

Art. 1. Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează condiţiile de acces la activitatea de 
prestare a serviciilor de plată şi de desfăşurare a acesteia pe te ritoriul României, supravegherea 
prudenţială a instituţiilor de plată, precum şi regimul privind transparenţa pentru condiţii şi 
cerinţe de informare privind serviciile de plată, drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale 
utilizatorilor serviciilor de plată şi ale prestatorilor de servicii de plată în contextul prestării de 
servicii de plată cu titlu profesional.

Art. 2. Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică serviciilor de plată prestate de către 
următoarele categorii de prestatori de servicii de plată:
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a) instituţii de credit în sensul art. 7 alin. (1 ) pct. 10 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări 
şi  completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) instituţii emitente de monedă electronică în sensul art. 7 alin. (1) pct. 10 lit. b) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, 
cu modificăril e şi completările ulterioare;

c) furnizori de servicii poştale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ 
naţional aplicabil;

d) instituţii de plată în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;
e) Banca Centrală Europeană şi băncile centrale  naţionale, atunci când acestea nu acţionează 

în calitate de autorităţi monetare sau în altă calitate ce implică exerciţiul aut orităţii publice;
f) statele membre sau autorităţile lor regionale ori l ocale, atunci când acestea nu acţionează 

în calitatea lor de autorităţi publice.

Art. 3. (1) Cu excepţia prevederilor art. 159 şi 160, titlurile III şi IV din prezenta ordonanţă 
de urgenţă se aplică numai în cazul  serviciilor de plată în care fi e atât prestatorul de servicii 
de plată al plătitorului, cât şi cel al benefi ciarului plăţii au sediul într-un stat membr u, fi e unicul 
prestator de servicii de plată din cadrul operaţiunii de plată are sediul într-un stat membru.

(2) Titlurile III şi IV se aplică serviciilor de plată denominate în euro sau în altă monedă 
oficială a unui stat membru.

Art. 4. (1) Nu intră în domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) operaţiunile de plată efectuate exclusiv în numerar direct de plătitor către beneficiarul 

plăţii, fără  intervenţia unui intermediar;
b) operaţiunile de plată efectuate de plătitor către beneficiarul plăţii printr-un agent comercial 

împuternicit să negocieze sau să efectueze vânzări ori cumpărări de bunuri sau de servicii  pe 
seama plătitorului sau a beneficiarului plăţii;

c) transportul fizic profesional de bancnote şi monede, incluzând colectarea, procesarea 
şi distr ibuirea acestora;

d) operaţiunile de plată care constau în colectarea şi predarea de numerar, fără caracter 
profesional, derulate în cadrul unei activităţi caritabile sau nonprof it;

e) serviciile prin care este furnizat numerar plătitorului de către beneficiar ul plăţii legat de 
o operaţiune de plată, la cererea expresă a utilizatorului serviciului de plată imediat înaintea 
ex ecutării unei operaţiuni de plată în vederea achiziţionării de bunuri sau servicii;

f) operaţiunile de schimb valutar, de tip numerar contra numerar, în situaţia în care fondu rile 
nu sunt păstrate într-un cont de plăţi;

g) operaţiunile de plată iniţiate prin documente, aşa cum acestea sunt prezentate la alin. (2), 
în baza cărora prestatorul de servicii de plată plasează fonduri la dispoziţia beneficiarului plăţii;

h) operaţiunile de plată din cadrul unui sistem de plăţ i sau sistem de decontare a operaţiunilor 
cu instrumente financiare efectuate între agenţi de decontare, contrapărţi centrale, case de 
compensar e şi/sau bănci centrale şi alţi participanţi la sistem, pe de o parte, şi prestatori de 
servicii de plată, pe de altă parte;

i) operaţiunile de plată legate de administrarea activelor de tipul instrumentelor fina nciare, 
inclusiv distribuirea dividendelor, a veniturilor sau a altor sume similare, răscumpărarea sau 
vânzarea, efectuate de persoanele menţionate la lit. h), de instituţii de credit sau de societăţi 
de servicii de investiţii financiare, organisme de plasament colectiv, societăţi de administrare 
a investiţiilor, precum şi entităţi de natura  acestora autorizate în state membre sau în state 
terţe să presteze servicii de investiţii financiare, în înţelesul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi de orice alte entităţi cărora le este permis 
să aibă în custodie instrumente financiare;

j) serviciile oferite de furnizorii de servicii de infrastructură, care asigură suportul tehnic 
pentru prestarea de servicii de plată, fără ca aceştia să intre în vreun moment în posesia 

Art. 3-4
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fondurilor ce urmează a fi transferate, incluzând procesarea şi stocarea informaţiilor, servicii 
de custodie şi de protecţie a datelor, autentificarea datelor şi a entităţilor, furnizarea de reţele 
de comunicaţii şi tehnologia informaţiei (IT), furnizarea şi întreţinerea terminalel or şi dispozitivelor 
folosite pentru serviciile de plată;

k) serviciile iniţiate prin instrumente care pot fi folosite pentru a achiziţiona bunuri sau servicii 
doar în locaţiile folosite de emitent sau care, în baza unui acord comercial cu emitentul, pot fi 
folosite fie în cadrul unei reţele limitate de furnizori de servicii, fie pentru o gamă limitată de 
bunuri sau servicii;

l) operaţiunile de plată executate prin intermediul oricăror dispozitive de telecomunicaţii, 
digitale, informatice, în cazul în care bunurile sau serviciile achiziţionate sunt liv rate şi urmează 
să fie folosite prin intermediul dispozitivelor de telecomunicaţii, digitale ori informatice, cu 
condiţia ca operatorul de servicii de telecomunicaţii, digitale sau informatice să nu acţioneze 
doar ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor;

m) operaţiunile de plat ă efectuate între prestatori de servicii de plată, agenţii sau sucursalele 
acestora în cont propriu;

n) operaţiunile de plată efectuate între o societate-mamă şi filialele sale sau între filialele 
aceleiaşi societăţi-mamă, fără intervenţia în calitate de intermediar a unui prestator de servicii 
de plată, altul decât o societate care aparţine aceluiaşi grup;

o) serviciile de retragere de numerar prin intermediul unui ghişeu automat de bancă - ATM, 
oferite de furnizorii ce acţionează în numele unuia sau al ma i multor emitenţi de cârduri şi care 
nu sunt parte la contractul-cadru cu clientul în baza căruia se retrag banii dintr-un cont de  plăţi, 
cu condiţia ca aceşti furnizori să nu asigure servicii de plată dintre cele enumerate la art. 8.

(2) Documentele la care se referă alin. (1) lit. g) sunt următoarele:
a) cecuri pe suport hârtie, definite în conformitate cu Convenţia de la Geneva din 19 martie 

1931 de stabi lire a unei legi uniforme privind cecurile;
b) cecuri pe suport hârtie similare cu cele menţionate la lit. a) şi reglementate de legislaţia 

statelor membre care nu au ratificat Convenţia de la Geneva din 19 martie 1931 de stabilire a 
unei legi uniforme privind cecurile, inclusiv cecurile reglementate de Legea nr. 59/1934 asupra 
cecului, cu modificările şi completările ulterioare;

c) titluri de credit pe suport hârtie, definite în conformitate cu Convenţia de la Geneva din 
7 i unie 1930 care stabileşte o legislaţie uniformă privind cambiile şi biletele la ordin;

d) titluri de credit pe suport hârtie similare cu cele menţionate  la lit. c) şi reglementate de 
legislaţia statelor membre care nu au ratificat Convenţia de la Geneva din 7 iunie 1930 care 
stabileşte o legislaţie uniformă privind cambiile şi biletele la ordin, inclusiv cambiile şi biletele 
la ordin reglementate de Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările 
şi completările ulterioar e;

e) vouchere pe suport hârtie;
f) cecuri de călătorie pe suport hârtie;
g) mandate poştale pe suport hârtie, în conformitate cu definiţia Uniunii Poştale Universale.

Art. 5. În sensul prezen tei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnifi caţii:

1. agent – persoană fizică sau juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe 
seama unei instituţii de plată;

2. autentificare – procedură care permite prestatorului de servicii de plată să verifice modul 
de utilizare a unui anumit instrument de plată, inclusiv elementele de securitate personalizate 
ale acestuia;

3. autorizare o peraţiune de plată – exprimare  a consimţământului plătitorului, în condiţii le 
art. 120-122, pentru executarea operaţiunii de plată;

4. beneficiar al plăţii – destinatar preconizat al fondurilor care au făcut obiectul unei operaţiuni 
de plată;

Art. 5
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5. cod unic de identificare – combinaţie de litere,  cifre sau simboluri comunicată utilizatorului 
serviciilor de plată de către prestatorul de servicii de plată şi care urmează să fie furniz ată de 
utilizatorul serviciilor de plată în scopul identificării cu precizie a celuilalt utilizator al serviciilor 
de plată şi/sau a contului de plăţi al acestuia pentru o operaţiune de plată;

6. consumator – aşa cu m este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. cont de plăţi – cont ţinut în numele unuia sau al mai multor utilizatori de servicii de plată 
şi utilizat pentru executarea operaţiuni lor de plată;

8. contract-cadru – contract de servicii de plată care reglementează executarea, în viitor, 
a unor operaţiuni de plată individuale şi succesive şi care poate conţine obligaţia de a constitui 
un cont de plăţi, precum şi condiţiile privind constituirea acestuia;

9. control – relaţie dintre o societate-mamă şi o filială a acesteia, aşa cum este prevăzută 
la pct. 30 sau o relaţie similară dintre o p ersoană fizică sau juridică şi o entitate;

10. curs de schimb de referinţă – curs de schimb folosit ca bază de calcul pentru schimbul 
valutar şi care este furnizat de prestato rul de servicii de plată sau provine dintr-o sursă publică;

11. data valutei – dată de referinţă folosită de un prestator de servicii de plată pentru a 
calcula dob ânda aferentă fondurilor debitate din sau creditate în contul de plăţi;

12. debitare directă – serviciu de plată prin care debitarea contului de plăţi al plătitorului 
este iniţiată de beneficiarul plăţii pe baza consimţământului dat de către plătitor beneficiarului 
plăţii, presta torului de servicii de plată al beneficiarului plăţii sau prestatorului de servicii de 
plată al plătitorului;

13. filială – entitate aflată în relaţia cu o societate-mamă în una dintre situaţiile prevăzu te 
la pct. 30;

14. fonduri – bancnote şi monede, bani scripturali şi monedă electronică, astfel cum aceasta 
este definită la art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, 
apro bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare;

15. grup – grup de entităţi incluzând societatea-mamă, filialele sale şi entităţile în care  
societatea-mamă sau filialele sale deţin o participaţie, precum şi entităţile între care nu există 
legături în înţelesul pct. 30, dar între care există o relaţie de tipul următor:

a) entităţile sunt conduse împreună în temeiul unui contract încheiat cu una dintre entităţi 
sau în temeiul unei clauze din actele constitutive ori din statutul fiec ărei entităţi; sau

b) organele de conducere, administrare sau de supraveghere ale entităţilor în cauză sunt 
formate în ce a mai mare parte din aceleaşi persoane, care sunt în funcţie în cursul exerciţiului 
financiar şi până la data la care sunt întocmite situaţiile financiare consolidate;

16. instituţie de plată – persoană juridică autorizată în conformitate cu titlul II să presteze 
servicii de plată pe teritoriul Uniunii Europene şi al Spaţiului Economic European;

17. instrument de plată – orice dispozitiv personalizat şi/sau orice set de proceduri convenite 
între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosit de utilizatorul 
serviciilor de plată pentru a iniţia un ordin de plată;

18. legături  strânse – situaţie în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt 
legate între ele în oricare dintre următoarele modalităţi:

a) printr-o participaţie reprezentând deţinerea, directă s au prin intermediul controlului, a 
20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi;

b) prin control;
c) prin faptul că ambele sau toate aceste persoane sunt legate în mod durabil de una şi 

aceeaşi terţă persoană prin control;
19.[1] abrogat;

[1] Punctul 19 al art. 5 a fost abrogat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 197/2010.

Art. 5



IV. Prestări servicii • 880

20. mijloace de comunica re la distanţă – orice mijloace care, fără prezenţa fizică simultană 
a prestatorului serviciilor de plată şi a utilizatorului serviciilor de plată, pot fi folosite pentru 
încheierea unui contract de  servicii de plată;

21. operaţiune de plată – acţiune iniţiată de plătitor sau de beneficiarul plăţii cu scopul de 
a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligaţii subsecvente 
între plătitor şi beneficiarul plăţii;

22. operaţiuni de plată singulară – operaţiuni de plată cu caracter ocazional care nu intră 
sub incidenţa unui contract-cadru, dar care sunt considerate ca făcând parte dintr-un contract;

23 . ordin de plată – orice instrucţiune dată de plătitor sau de beneficiarul plăţii către prestatorul 
său de servicii de plată prin care se solicită executarea unei operaţiun i de plată;

24. p articipaţie calificată – participaţie directă ori indirectă într-o entitate, care reprezintă 
10% sau mai mult din capitalul ori din dre pturile de vot  ale entităţii sau care face posibilă 
exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării entităţii respective;

25. plătitor – titular al unui cont de plăţi şi care este de acord cu realizarea unei plăţi din acel 
cont de plăţi sau, în cazul în care nu  există un cont de plăţi, persoana care dă un ordin de plată;

26. rata dobânzii de referinţă – rata dobânzii folosită ca bază de calcul pentru determinarea 
dobânzilor ce urmează să fie aplicate şi care provine dintr-o sursă publică ce poate fi v erificată 
de ambele părţi ale unui contract de servicii de plată;

27. remitere de bani – serviciu de plată prin care fondurile sunt primite de la plătitor, fără 
crearea unui cont de plăţi pe numele plăti torului sau al beneficiarului plăţii, cu scopul unic de 
a transfera o sumă echivalentă beneficiarului plăţii sau unui alt prestator de servicii de plată 
care acţionează în numele beneficiarului plăţii, şi /sau prin care fondurile sunt primite în numele 
beneficiarului plăţii şi sunt puse la dispoziţia acestuia;

28. sediu real – locaţie în care se situează centrul de conducere şi gestiune a activităţii 
statutare;

 29. sistem de plăţi – sistem de transfer de fonduri, având aranjamente formale şi standardizate 
şi reguli comune pentru procesarea, compensarea şi/sau decontarea operaţiunilor de plată;

30. societatea-mamă – o entitate care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) are majoritatea d repturilor de vot într-o altă entitate (o filială);
b) are dreptul de a numi  sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, 

administrare sau de supraveghere ale altei entităţi (o filială) şi este în acelaşi timp acţionar/
asociat sau membru al acelei entităţi;

c) are dreptul de a exercita o inf luenţă dominantă asupra unei entităţi (o filială) al cărei 
acţionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate sau a unor 
prevederi din actul constitutiv al entităţii, în cazul în care legislaţia aplicabilă filialei îi permite 
acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;

d) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi ma joritatea membrilor organelor de 
conducere, administrare sau de supraveghere ale acelei filiale, aflaţi în funcţie în exerciţiul 
financiar în curs, în exerciţiul financiar anterior şi până la data la care sunt întocmite situaţiile 
financiare anuale consolidate, au fost numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor sale de 
vot; această prevedere nu se aplică în situaţia în care o altă entitate are faţă de filială drepturile 
prevăzute la lit. a), b) sau c);

e) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi controlează singură, în baza unui 
aco rd încheiat cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei entităţi (o filială), majoritatea 
drepturilor de vot în acea filială;

f) are dreptul de a exercita sau exercită în fapt o influenţă dominantă sau un control asupra 
altei entităţi ( o filială);

g) societatea-mamă împreună cu o altă entitate (o filială) sunt conduse pe o bază unică de 
către societatea-mamă;

31. sta t membru – orice stat membru al Uniunii Europene, precum şi orice stat aparţinând 
Spaţiului Economic European;
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32. stat membru d e origine – stat membru în care se află sediul social al prestatorului de 
servicii de plată sau, în cazul în care, în conform itate cu legislaţia naţională, prestatorul de 
servicii de plată nu are sediu social, statul membru în care se află sediul real al acestuia;

33. stat membru gazdă – stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un 
prestator de servicii de plată are un agent sau o sucursală sau prestează s ervicii de plată;

34. stat terţ – orice stat care nu este stat membru;
35. sucursală – unitate operaţională fără personalitate juridică, alta decât sediul real, care 

constituie o parte a insti tuţiei de plată şi care realizează direct toate sau unele  dintre activităţile 
instituţiei de plată;

36. suport durabil  – orice instrument care permite utilizatorului serviciilor de plată să stocheze 
informaţii adresate personal acestuia, într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare, pentru 
o p erioadă de timp adecvată scopurilor informaţiilor respective, şi care permite reproducerea 
identică a informaţiilor stocate;

37. utilizator al serviciilor de plată – persoană care foloseşte un serviciu de plată în calitate 
de plătitor, de beneficiar al plăţii sau în ambele calităţi;

38. zi lucrătoare – zi în care prestatorul de servicii de pl ată al plătitorului sau al beneficiarului 
plăţii implicat în executarea unei operaţiuni de plată desfăşoară activitate ce îi permite executarea 
operaţiunilor de plată.

Art. 6. (1) În vederea determinării situaţiilor în care o entitate este societate-mamă potrivit 
prevederilor art. 5 pct. 30 lit. a), b) şi d), drepturile de vot şi drepturile de numire sau de revocare 
din funcţie deţinute de orice fi lială a societăţii-mamă, precum  şi de persoane care acţionează 
în nume propriu, dar pe contul societăţii-mamă sau al unei fi liale a acesteia, se adaugă drepturilor 
deţinute de societatea-mamă.

(2) Din drepturile prevăzute la alin. (1) se exclud următoarele drepturi de vot:
a) drepturile deţinute în numele unei persoane, alta decât societatea-mamă sau o filială a 

acesteia;
b) drepturile aferente titlurilor de capital deţinute în garanţie, cu condiţia ca drepturile 

respective să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau ca deţinerea titl urilor 
să reprezinte pentru persoana care le deţine o operaţiune curentă în cadrul activităţii sale de 
credi tare, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în interesul persoanei care furnizează 
garanţia.

(3) În vederea determinării situaţiilor în care o entitate este societate-mamă potrivit prevederilor 
art. 5 pct. 30 lit. a) şi d), din totalul drepturilor de vot aferente titlurilor de capital deţinute de 
acţionarii/asociaţii sau membrii într-o filială se exclud drepturile de vot deţinute de filiala însăşi, 
de o fili ală a acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar pe contul acestor 
filiale.

(4) Orice filială a unei filiale a unei societăţi-mamă este considerată filială a societăţii-mamă.

Art. 7. Toate unităţile operaţionale constituite în aceiaşi stat membru de o instituţie de plată 
al cărei sediu real este în alt stat membru sunt considerate ca fi ind o singură sucursală.

Art. 8. În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, pri n servicii de plată se înţelege oricare 
dintre următoarele activităţi:

a) servicii care permit depunerea de numerar într -un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile 
necesare pentru funcţionarea contului de plăţi;

b) servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile 
necesare pentru funcţionarea contului de plăţi;

c) efectuarea următoarelor operaţiuni de plată în cazul în care fondurile nu sunt acoperite  
printr-o linie de credit: debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, operaţiuni de plată 
printr-un card de plată sau un dispozitiv similar,  operaţiuni de transfer-credit, inclusiv operaţiuni 
cu ordine de plată programată;
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d) efectuarea următoarelor operaţiuni de plată în cazul în care fonduri le sunt acoperite 
printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată: debitări directe, inclusiv 
debitări directe singulare, operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, 
operaţiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plată programată;

e) emiterea şi/sau acceptarea la plată a instrumente lor de plată;
f) remiterea de bani;
g) efectuarea operaţiunilor de plată în care consimţământul plătitorului pentru realizarea 

unei operaţiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicaţie, digitale 
sau informatice, şi plata este efectuată către operatorul sistemului sau reţelei informatice ori 
de telecomunicaţii care acţionează exclusiv ca intermediar în tre utilizatorul serviciilor de plată 
şi furnizorul bunurilor şi servi ciilor.

Art. 9. Este i nterzis oricărei persoane care nu este prestator de servicii de plată în înţelesul 
art. 2 să presteze cu titlu profesional serviciile de plată prevăzute la art. 8.

Titlul II. Autorizarea şi supravegherea instituţiilor de plată

Secţiunea 1. Cerinţe minime de acces la activitate

Art. 10. (1) Orice entitate care intenţionează să presteze servicii de plată pe teritoriul 
României trebuie să dispună de o autorizaţie potrivit prezentului titlu înainte de încep erea 
acestei activităţi.

(2) Banca Naţională a României poate acorda autorizaţie doar unei persoane juridice române 
constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Art. 11. (1) Banca Naţională a României acordă autorizaţie unei entită ţi doar dacă informaţiile 
şi documentele care însoţesc cererea respectă toate cerinţele prevăzute de prezentul titlu şi 
de reglementările date în aplicarea acestuia şi evaluarea proiectului prezentat este favorab ilă.

(2)[1] În scopul aplicării alin. (1), Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
furnizează Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia, informaţii cu privire la persoane 
şi entităţi expuse la risc de spălare a ba nilor şi finanţare a actelor de terorism.

(3)[2] În vederea luării unei decizii privind cererea de autorizare, Banca Naţională a României 
poate consulta şi alte autorităţi cu competenţe relevante.

Art. 12. Sediul real al instituţiei de plată autorizate de Banca Naţională a României trebuie 
să se situeze   pe teritoriul României.

Art. 13. Banca Naţională a României acordă autorizaţia numai dacă este încredinţată că, 
din perspectiva nece sităţii asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de plată, 
instituţia de plată dispune de un cadru formal de administrare a activităţii de pre stare de servicii 
de plată riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate 
bine defi nite, transparente şi coerente, de proc eduri efi ciente de identifi care, administrare, 
monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi  expusă şi de mecanisme de 
c ontrol intern adecvate, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase. Cadrul de 
administrare, procedurile şi mecanismele trebuie să fi e cuprinzătoare şi adaptate la natura, 
extinderea şi complexitatea serviciilor de plată prestate de instituţia de plată.

Art. 14. În cazul în care instituţia de plată este implicată şi în alte activităţi comerciale decât 
prestarea oricăruia dintre serviciile de plată prevăzute la art. 8, Banca Naţională a României 

[1] Alin. (2) al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 42/2011.
[2] Alin. (3) al art. 11 a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 42/2011.
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poate dispune constituirea unei entităţi distincte pentru activitatea de prestare a serviciilor de 
plată în cazul în care apreciază, în procedura de autorizare sau în procesul de supraveghere, 
că celelalte activităţi comerciale prejudiciază sau ar putea prejudicia fi e soliditatea situaţiei 
fi nanciare a instituţiei de plată, fi e capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea 
respectarea de către instituţia de plată a tuturor obl igaţiilor impuse de prezentul titlu şi de 
reglementările date în aplicarea acestuia.

Art. 15. (1) Banca Naţională a României acordă autorizaţie numai dacă este încredinţată 
că, din perspectiva necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de 
plată, persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de 
servicii de plată au o bună reputaţie şi dispun de cunoştinţe şi experienţă adecvate naturii, 
extinderii şi complexităţii activităţii vizate.

(2) În scopul alin. (1), persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii 
de prestare de servicii de plată sunt, în funcţie de forma de organizare juridică şi de tipul 
activităţilor desfăşurate:

a) administratorii, asociaţii comanditaţi, directori i ori, după caz, membrii consiliului de 
supraveghere şi membrii directoratului, ai instituţiilor de plată care au ca activitate principală 
prestarea de servicii de plată; sau

b) în cazul instituţiilor de plată care nu au ca activitate principală prestarea de servicii de 
plată, persoanele responsabile pentru coordonarea structurii organizatorice care asigură 
desfăşurarea activităţii de prestare de servicii de plată.

(3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie aprobată de Banca Naţională 
a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor.

Art. 16. Banca Naţională a României acordă autorizaţie numai dacă este încredinţată că, 
din perspectiva  necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de plată, 
calitatea acţionarilor sau asociaţilor care deţin participaţii califi cate este adecvată.

Art. 17. Dacă între instituţia de plată, persoană juridică română,  şi alte persoane fi zice sau 
juridice există legături strânse, Banca Naţională a României acordă autorizaţie numai dacă 
aceste legături ori dispoziţiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdicţia unui stat 
terţ ce guvernează una sau mai multe  persoane fi zice ori juridice cu care instituţia de plată are 
legături strânse sau difi cultăţile în aplicarea dispoziţiilor ori măsurilor respective nu împiedică 
exercitarea efi cientă a  funcţiilor sale de supraveghere.

Art. 18. Autorizaţia emisă de Banca Naţională a României permite instituţiei de plată 
persoană juridică română să presteze serviciile de plată prevăzute de autorizaţie în orice stat 
membru, în condiţiile prevăzute în secţiunea a 7-a.

Art. 19. Fără a se aduce atingere d ispoziţiilor prezentului titlu, Banca Naţională a României 
stabileşte prin reglementări documentaţia care trebuie să însoţească cererea pentru obţinerea 
autorizaţiei, precum şi criteriile pe baza cărora se verifi că îndeplinirea cerinţelor prevăzute la 
art. 15 alin. (1) şi la art. 16.

Art. 20. (1) Instituţiile de plată trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al 
capitalului iniţial ce nu poate fi  mai mic decât echivalentul în lei a:

a) 20.000 euro, dacă prestează doar serviciile de plată prevăzute la art. 8 lit. f);
b) 50.000 euro, dacă prestează doar serviciile de plată prev ăzute la art. 8 lit. g);
c) 125.000 euro, dacă prestează oricare dintre serviciile de plată prevăzute la art. 8 lit. a)-e).
(2) Instituţiile de plată care prestează servicii de plată pentru care se aplică niveluri ale 

capitalului iniţial diferite, potrivit alin.  (1), trebuie să dispună de un nivel al capitalului iniţial care 
se situează la nivelul cel mai mare dintre cele aplicabile.
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Art. 21. (1) Instituţiile de plată pot deschide şi menţine conturi de plăţi pentru clienţii lor, 
destinate exclusiv executării operaţiunilor de plată.

(2) Instituţiilor de plată le este interzisă atragerea de depozite ori de alte fonduri rambursabile 
de la public.

(3) Primirea de la utilizatorii serviciilor de plată de fonduri destinate prestării de servicii de 
plată nu este considerată  atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile şi nici emitere 
de monedă electronică  în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată 
cu modificări şi completă ri prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. (1) Instituţiile de plată  pot acorda credite legate de serviciile de plată precizate la 
art. 8 lit. d), e) şi g) doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) creditul are caracter accesoriu şi este acordat exclusiv în legătură cu executarea unei 
operaţiuni de plată;

b) creditul acordat în legătură cu un se rviciu de plată prestat în condiţiile prevăzute în 
secţiunile a 6-a şi a 7-a este rambursat într-o perioadă ce nu poate depăşi 12 luni;

c) creditul nu es te acordat din fondurile primite sau deţinute în scopul executării unor 
operaţiuni de plată;

d) nivelul fondurilor prop rii ale instituţiei de plată este adecvat în orice moment din perspectiva 
Băncii Naţionale a României în raport cu valoarea totală a creditelor acordate.

(11)[1] Instituţiile de plată desfăşoară activitatea de creditare prevăzută la alin. (1) în conformitate 
cu regulile unei practici prudente şi sănătoase, cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă 
şi a reglementărilor emise în aplicare.

(2)[2] Instituţiile de plată pot acorda alte credite decât cele prevăzute la alin. (1) cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare.

Art. 23. (1) Pe lângă  prestarea serviciilor de plată enumerate la art. 8, instituţiile de plată 
pot desfăşura următoarele activităţi:

a) pre starea unor servicii operaţionale şi conexe legate de serviciile de plată, cum ar fi: 
asigurarea executării operaţiunilor de plată, servicii de schimb valutar, activităţi de păstrare în 
custodi e sau stocarea şi procesarea datelor;

b) administrarea sistemelor de plăţi;
c) activităţi comerciale, altele decât  prestarea de servicii de plată, cu respectarea cadrului 

legislativ aplicabil.
(2) Activităţile menţionate la alin. (1) pot fi realizate de instituţiile de plată pe teritoriul 

României, cu re spectarea legislaţiei naţionale în materie.

Secţiunea a 2-a. Autorizarea instituţiilor de plată

Art. 24. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru prestarea de servicii de plată, solicitantul 
trebuie să remită Băncii Naţionale a României o cerere însoţită de   documentaţia şi informaţiile 
prevăzute în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentului 
titlu.

Art. 25. (1) Banca Naţională a României evaluează şi comunică solicitantului hotărârea sa 
cu privire la acordarea autorizaţiei sau respingerea cererii de autorizare în termen de 3 luni de 
la data primiri i cererii care îndeplineşte cerinţa prevăzută la art. 24.

(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, Banca Naţională a 
României confirmă îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 24 sau, în situaţia în care nu este 
îndep linită condiţia prevăzută la art. 24, co munică solicitantului documentele şi informaţiile 

[1] Alin. (11) al art. 22 a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 42/2011.
[2] Alin. (2) al art. 22 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 42/2011.
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necesare pentru îndeplinirea acesteia, termenul specificat la alin. (1)  începând să curgă de la 
data primirii documentelor şi informaţiilor solicitate.

(3) Banca Naţională a României poate solicita, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare 
de la data primirii cererii care îndeplineşte cerinţa prevăzută la art. 24, alte informaţii relevante 
pentru evaluare. Solicitantul trebuie să transmită informaţiile solicitate în termen de maximum 
30 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, perioadă în care termenul de evaluare 
prevăzut la alin. (1) se suspendă.

(4) Solicitantul poate furniza din proprie ini ţiativă orice alte informaţii şi/sau documente 
considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior 
datei expirării termenului în care Banca Naţională a României trebuie să se pronunţe asupra 
cererii de autorizare.

Art. 26. (1)  Banca Naţională a României respinge o cerere de autorizare dacă din evaluarea 
realizată în condiţiile prevăzute de prezentul titlu şi de reglementările emise în aplicare rezultă 
una dintre următoarele situaţii:

a) capitalul iniţial se situează sub nivelul minim stabilit de dispoziţiile legale în vigoare;
b) din evaluarea planului de activitate şi a planului de afaceri prezentate rezultă că instituţia 

de plată nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în c ondiţiile respectării cerinţelor 
cuprinse în prezentul titlu şi în reglementările aplicabile;

c) cadrul de administrare a activităţii de prestare de servicii de plată, procedurile de 
identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi 
expusă instituţia de plată şi mecanismele de control intern nu sunt cuprinzătoare şi adaptate 
la natura, extinderea şi complexitatea serviciilor de plată prestate de i nstituţia de plată;

d) persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de 
servicii de plată nu au o bună reputaţie ori nu dispun de cunoştinţe şi experienţă adecvate 
naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate;

e) calitatea acţionarilor sau asociaţilor care deţin participaţii calificate nu este adecvată;
f) legăturile strânse dintre instituţia de plată şi alte persoane fizice sau juridice sunt de 

natură să împiedice exercitarea eficientă de către Banca Naţională a României a funcţiilor sale 
de supraveghere;

g) dis poziţiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdicţia unui stat terţ ce 
guvernează una  sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care instituţia de plată are legături 
strânse sau dificultăţile în aplicarea acestor dispoziţii ori măsuri sunt de natură să împiedice 
exercitarea eficientă de către Banca Naţională a României a funcţiilor sale de supravegh ere;

h) nu sunt respectate alte condiţii prevăzute în prezentul titlu sau în reglementările emise 
în aplicare.

(2) În cazul în care Banca Naţională a României respinge cererea de autorizare, hotărârea 
cuprinde şi motivele care au stat la baza acesteia.

Art. 27. (1) Banca Naţională a României poate retrage autorizaţia acordată unei instituţii 
de plată în următoarele situaţii:

a) instituţia  de plată nu şi-a început activitatea pentru care a fost autorizată în termen de 
12 luni de la data acordării autorizaţiei sau a încetat să mai desfăşoare activitate de mai mult 
de 6 luni;

b) autorizaţia a fost obţinu tă pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
c) instituţia de plată nu mai înd eplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei 

ori alte condiţii prevăzute de prezentul titlu şi de reglementările emise în aplicare;
d) continuarea activităţii instituţiei de plat ă de prestare de servicii de plată periclitează 

stabilitatea sistemului de plăţi;
e) ca sancţiune, potrivit art. 68 alin. (1) lit. e);
f) î n oricare alte situaţii prevăzute de legislaţia naţion ală.
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(2)[1] Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la retrage  rea autorizaţiei se comunică 
în scris instituţiei de plată, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, şi se publică de 
către Banca Naţională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin 
două cotidiene de circulaţie naţională.

(3) Acţionarii sau asociaţii instituţiei de plată pot hotărî renunţarea la autorizaţie şi, dacă e 
  cazul, dizolvarea entităţii, numai dacă pentru instituţia de plată nu s-a deschis procedura 
insolvenţei.

(4) În aplicarea alin. (3), instituţia de plată comunică Băncii Naţionale a României hotărârea 
adunării generale a acţi  onarilor, respectiv a asociaţilor, însoţită de un plan care să asigure 
stingerea integrală a obligaţiilor faţă de utilizatorii serviciilor de plată.

(5)[2] Banca Naţională a României aprobă solicitarea de renunţare la autorizaţie numai dacă 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4 ).

(6) Autorizaţia unei instituţii de plată îşi încetează de drept valabilitatea în următoarele 
situaţii:

a) a avut loc o fuziune sau o divizare a instituţiei de plată în urma căreia aceasta îşi încetează 
existenţa;

b) s-a pronunţat o hotărâre de declanşare a procedurii falimen tului instituţiei de plată.
(7) Încetarea valabilităţii autorizaţiei în situaţia prevăzută la alin. (6), precum şi hotărâ rea 

prin care se aprobă solicitarea de renunţare la autorizaţie se publică de către Banca Naţion ală 
a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin două cotidiene de 
circulaţie naţională.

(8) Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la retragerea autorizaţiei şi cea prin 
care se aprobă solicitarea de renunţare la autorizaţie produc efecte de la data publicării acestora 
în Monitorul Oficial al Români ei, Partea a IV-a, sau de la o dată ulterioară, specificată în 
hotărârile respective.

(9) De la data la care produc efecte hotărârile prevăzute la alin. (8), respectiv de la încetarea 
valabilităţii autorizaţiei, entităţile nu mai pot presta servicii de plată.

Secţiunea a 3-a. Cerinţe operaţionale

Art. 28. (1) Instituţiile de p lată trebuie să dispună permanent de fonduri proprii care să se 
situeze la un nivel ce nu poate fi mai mic decât maximul dintre nivelul minim al capitalului iniţial 
prevăzut pentru autorizare şi nivelul rezultat din calcul, potrivit me todei pentru determinarea 
necesarului de fonduri proprii, selectată dintre metodele prevăzute de reglementările Băncii 
Naţionale a României.

(2) Instituţiile de plată trebuie să fundamenteze alegerea uneia dintre metodele de determinare 
a necesarului de fonduri proprii, astfel încât Banca Naţională a României să fie încredinţată 
asupra adecvării metodei la situaţia concretă a instituţiei de plată. În caz contrar, B anca Naţională 
a României poate impune în procesul de autorizare sau de supraveghere metoda de determinare 
a necesarului de fonduri proprii.

(3) Banca Naţională a României stabileşte prin reglementări emise în aplicarea prezentului 
titlu elementele care intră în calculul fondurilor proprii şi alte cerinţe legate de modul de 
determinare a acestora.

Art. 29. Fără a prejudicia dispoziţiile art. 28 alin. (1), pe baza evaluării procedurilor de 
gest ionare a riscului, a mecanismelor de control intern ale instituţiei de plată şi a bazei de date 
privind riscul de pierdere, Banca Naţională a României poate solicita unei instituţii de plată să 
dispună de un nivel al fondurilor pr oprii cu până la 20% mai mare decât cel care ar rezulta din 

[1] Alin. (2)-(4) ale art. 27 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 5 din 
O.U.G. nr. 42/2011.

[2] Alin. (5)-(9) ale art. 22 au fost introduse prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 42/2011.
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aplicarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii folosite în conformitate cu 
art. 28 sau să permită instituţiei de plată să dispună de un nivel al fondurilor proprii cu până la 
20% mai mic decât cel care ar rezulta din aplicarea metodei de determinare a necesarului de 
fonduri proprii folosite în conformitate cu art. 28.

Art. 30.[1] (1) Este interzisă utilizarea multiplă a elementelor eligibile pentru calcularea 
nivelului fondurilor proprii ale unei instituţii de plată în cazul în care aceasta aparţine unui 
grup din care mai face parte o altă instituţie de plată, o instituţie de credit, o societate de 
servicii de investiţii fi nanciare, o societate de administrare a portofoliului ori o   societate de 
asigurări.

(2) Este interzisă utilizarea elementelor de fonduri proprii luate în calcul la determinarea 
nivelului fondurilor proprii aferent activităţii de prestare de servicii de plată pentru determinarea 
nivelului fondurilor proprii aferent altor activităţi comerciale decât prestarea serviciilor de plată 
prevăzute la art. 8.

Art. 31. (1) Instituţiile de plată trebuie să protejeze fo ndurile primite pentru executarea 
operaţiunilor de plată de la utilizatorii serviciilor de plată, direct sau prin intermediul unui alt 
prestator de servicii de plată, prin una dintre următoarele metode:

a) fondurile sunt evidenţiate şi păstrate separat de fondurile destinate activităţilor desfăşurate 
de instituţia de plată, altele decât prestarea de servicii de plată şi, în cazul în care acestea sunt 
încă deţinute de instituţia de plată, respectiv nu au fost remise beneficiarului plăţii şi nici 
transferate unui alt prestator de servicii de plată înainte de terminarea zilei lucrătoare ulterioare 
z ilei în care au fost primite, fondurile se depun într-un cont separat la o instituţie de credit sau 
se investesc în active lichide şi de foarte bună calitate, astfel cum sunt definite în reglementările 
emise de Banca Naţională a României;

b) fondurile sunt asigurate în mod corespunzător printr-o poliţă de asigurare sau de o altă 
garanţie comparabilă furnizată de o societate de asigurări ori de o instituţie de credit, care nu 
aparţine grupului din care face parte instituţia de plată respectivă, pentru o sumă echivalentă 
cu cea care ar fi trebuit să fie evidenţiată şi păstrată separat în absenţa poliţei de asigurare 
sau a altei garanţii comparabile, plătibilă în cazul în ca re instituţia de plată nu poate să îşi 
îndeplinească obligaţiile financiare.

(2)[2] Prin derogare de la prevederile legislaţiei în materie, utilizatorii serviciilor de plată au 
prioritate faţă de alţi creditori la distribuirea fondurilor protejate potrivit alin. (1), în cazul în care 
instituţia de plată nu îşi mai îndeplineşte obligaţiile, în particular în caz de insolvenţă a instituţiei 
de plată.

Art. 32. (1) În cazul în care o parte din fondurile primite de o instituţie de plată de la utilizatorii 
serviciilor de plată urmează să fi e folosite pentru operaţiuni de p  lată viitoare, iar restul pentru 
alte servicii decât cele de plată, pentru partea de fonduri ce urmează să fi e folosită pentru 
operaţiuni de plată viitoare instituţia de plată aplică cerinţele prevăzute la art. 31.

(2) În cazul în care ponderea fondurilor primite destinate executării operaţiunilor de plată 
viitoare este variabilă sau nu este cunoscută în  avans, instituţiile de plată pot aplica prevederile 
art. 31 doar unei părţi reprezentative din totalul fondurilor primite, parte care se estimează că 
va fi destinată executării unor operaţiuni de plată, cu condiţia ca estimarea să fie realizată 
rezonabil, pe baza datelor istorice, de o manieră satisfăcătoare pentru Banca Naţională a 
României.

Art. 33. Instituţiile de plată pot să nu aplice dispoziţiile ar t. 31 în cazul acelor utilizatori ai 
serviciilor de plată ale căror fonduri nu depăşesc per utilizator echivalentul în lei a 100 euro.

[1] Art. 30 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 42/2011.
[2] Alin. (2) al art. 31 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 42/2011.
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Art. 331.[1] (1) Pentru creditele legate de serviciile de plată, instituţiile de plată constituie, 
regularizează şi utilizează provizioane specifi ce de risc de credit, potrivit reglementărilor emise 
de Banca Naţională a României.

(2) Provizioanele astfel constituite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările 
ulterioare.

Art. 34.[2] (1) Instituţiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror 
activitate este limitată la prestarea de servicii de plată organizează şi conduc c ontabilitatea în 
conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modifi cările şi 
completările ulterioare, şi cu reglementările specifi ce elaborate de Banca Naţională a României, 
cu avizul Ministerului  Finanţelor Publice.

(2) Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale instituţiilor de 
plată prevăzute la alin. (1) sunt supuse auditării de către auditorii statutari sau firme de audit.

A  rt. 35. (1) Pentru scopuri legate de supraveghere, instituţiile de plată transmit Băncii 
Naţionale a României informaţii contabile referitoare la serviciile de plată enumerate la art. 8 
şi la serviciile operaţionale şi conexe prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi distinct informaţii 
contabile referitoare la restul activităţilor desfăşurate.

(2) Informaţiile contabile prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de un raport de audit elaborat 
potri vit reglementărilor aplicabile, iar în cazul instituţiilor de plată care au obligaţia legală de 
auditare a situaţiilor financiare, raportul trebuie întocmit de către auditorul statutar sau de firma 
de audit a instit uţiei de plată.

Art. 36. Instituţiile de plată sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a României informaţiile 
contabile prevăzute la art. 35 alin. (1), precum şi alte date şi informaţii solicitate, la termenele 
şi în forma stabilite prin reglementările emise de Banca Naţională a României.

Art. 37. (1) Auditorul statutar sau fi rma de audit al/a unei inst ituţii de plată trebuie să 
informeze Banca Naţională a României de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale la instituţia 
de plată ori în situaţia în care exercită sarcini specifi ce într-o entitate care are legături strânse 
decurgând dintr-o relaţie de control cu instituţia de plată, a luat cunoştinţă despre orice fapt 
sau decizie în legătură cu instituţi a de plată care:

a) reprezintă o încălcare semnificativă a legii şi/sau a reglementărilor ori a altor acte emise 
în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare sau cerinţe privind 
desfăşurarea activităţii de servicii de plată;

b) este de natură să afecteze capacitatea instituţiei de plată de a funcţiona în continuare;
c) poate conduce la un refuz din partea auditorului statutar sau firmei de audit de a-şi 

exprima opinia asupra situaţiilor financiare sau la exprimarea de către aceştia a unei opinii cu 
rezerve.

(2) La solicitarea Băncii Naţionale a României, auditorul statutar sau firma de audit al/a 
instituţiei de plată are obligaţia să furnizeze orice detalii, clarificări, explicaţii legate de activitatea 
de audit a activităţii de serv icii de plată desfăşurate.

(3) Îndeplinirea cu bună-credinţă de către auditorul statutar sau firma de audit al/a instituţiei 
de plată a obligaţiei de a informa Banca Naţională a României conform alin. (1) şi (2) nu 
constituie încălcare a obligaţiei de  păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit 
legii sau clauzelor contractuale, şi  nu poate atrage răspunderea de orice natură a acestuia.

(4) Banca Naţională a României are acces la orice documente întocmite de auditorul statutar 
sau firma de audit al/a instituţiei de plată pe par cursul acţiunii de audit.

[1] Art. 331 a fost introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 42/2011.
[2] Art. 34 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 42/2011.

Art. 331-37



889 •  O.U.G. nr. 113/2009

Art. 38. Fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi fi nanţării terorismului sau altor dispoziţii relevante ale legislaţiei naţionale, 
instituţiile de plată păstrează toate evidenţele afer ente serviciilor de plată prestate timp de cel 
puţin 5 ani de la terminarea operaţiunii.

Art. 39. (1) Instituţiile de plată au obligaţia de a se asigura de respectarea cerinţelor impuse 
de prezentul titlu şi de reglementările emise în aplicare în cazul în care deleagă unor terţi 
realizarea unor funcţii operaţionale.

(2) Instituţiile de plată sunt responsabile pentru toate actele angajaţilor lor şi pentr u activitatea 
desfăşurată de sucursalele, agenţii şi entităţile către care externalizează activităţi.

Art. 40. Instituţiile de plată se asigură că agenţii şi sucursalele care acţionează p e seama 
lor informează utilizatorii serviciilor de plată despre acest fapt.

Secţiunea a 4-a. Desfăşurarea activităţii 
de către instituţii de plată persoane juridice române 

pe teritoriul României prin intermediul agenţilor

Art. 41. (1) Instituţiile de plată care intenţionează să presteze servicii de plată prin intermediul 
unui agent transmit Băncii Naţionale  a României o cerere, însoţită de informaţiile şi documentaţia 
prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României.

(2) Banca Naţională a României poate verifica informaţiile transmise de instituţia de plată 
care a solicitat desfăşu rarea activităţii prin intermediul agentului, pentru a se asigura de 
corectitudinea acestora.

Art. 42. (1) Instituţiile de plată pot utiliza un agent pentru prestarea de servicii de plată 
numai ulterior înscrierii ace stuia în registrul prevăzut la art. 61.

(2) În situaţia în care agentul este o entitate reglementată prin lege specială a cărei activitate 
este supusă unei autorizări, aprobări sau unor avize specifice, prestarea de servicii de plată 
poate fi realizată numai după obţinerea acestora.

Art. 43. (1) Banca Naţională a României evaluează şi  comunică solicitantului decizia cu 
privire la o cerere de înregistrare a unui agent, în termen de 45 de zile de la data primirii solicitării 
care îndeplineşte cerinţa prevăzută la art. 41 alin. (1).

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii, Ba nca Naţională a 
României confirmă îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 41 alin. (1) sau, în situaţia în care nu 
este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 41 alin. (1), comunică solicitantului documentele şi 
informaţiile necesa re pentru îndeplinirea acesteia, termenul specificat la alin. (1) începând să 
curgă de la data primirii documentelor şi informaţiilor solicitate.

(3) Banca Naţion ală a României poate solicita, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare 
de la data primirii cererii care îndeplineşte cerinţa prevăzută la art. 41 alin. (1), alte informaţii 
relevante pentru evaluare. Solicitantul trebuie să transmită informaţiile solicitate în termen d e 
maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, perioadă în care termenul de 
evaluare prevăzut la alin. (1) se suspendă.

(4) Solicitantul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte informaţii şi/sau documente 
considerate relevante, însă  acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 20 de zile anterior 
datei expirării termenului în care Banca Naţională a României trebuie să se pronunţe asupra 
cererii de înregistrare a agentului.

Art. 44. (1) Banca Naţională a României înscrie agentul în registrul prevăzut la art. 61 numai 
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul titlu şi de reglementările emise în 
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aplicare. Dacă există dubii cu privire la acurateţea informaţiilor primite despre agent, Banca 
Naţio nală a României poate proceda la verifi carea acestora.

(2) Banca Naţională a României înregistrează un agent numai în cazul în care din evaluarea 
informaţiilor şi a documentelor care însoţesc cererea este încredinţată că persoanele responsabile 
pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată desfăşurate de 
către agent au o bună reputaţie şi dispun de cunoştinţe şi experienţă adecvate naturii, extinderii 
şi complexităţii  activităţii vizate, potrivit criteriilor stabilite în reglementările emise de Banca 
Naţională a României.

(3) Dispoziţiile art. 15 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 45. Banca Naţională a României respinge o cerere de înregistrare a unui agent dacă, 
din evaluarea realizată în condiţiile prevăzute de prezentul titlu şi de reglementăril e emise în 
aplicare, rezultă una dintre următoarele situaţii:

a) persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de 
servicii de plată nu au o bună reputaţie ori nu dispun de cunoştinţe şi experienţă adecvate 
naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate;

b) informaţiile primite despre agent nu sunt corecte;
c) n u sunt respectate alte condiţii prevăzute în prezentul titlu sau în reglementările emise 

în aplicare.

Art. 46. Banca Naţională a României radiază agentul înregistrat în registrul prevăzut la 
art. 61 în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul titlu şi de 
reglementările emise în aplicare.

Secţiunea a 5-a. Externalizarea

Art. 47. (1) Instituţiile de plată informează Banca Naţională a României în cazul în care 
intenţionează să externalizeze funcţii operaţionale aferente serviciilor de plată.

(2) La externalizarea fun cţiilor operaţionale importante instituţia de plată trebuie să se 
asigure că acea sta se realizează fără afectarea semnificativă a calităţii mecanismelor de control 
intern ale instituţiei de plată şi nu împiedică exercitarea eficientă de către autoritatea de 
supraveghere a verificărilor referitoare la respectarea obligaţiilor  instituţiilor de plată stabilite 
în prezentul titlu şi de reglementările emise în aplicare.

Art. 48. (1) Pentru scopul art. 47, o funcţie operaţională este considerată importantă dacă 
nerealizarea acesteia sau realizarea sa în mod defectuos prejudiciază în  mod semnifi cativ 
capacitatea instituţiei de plată de a  se conforma permanent condiţiilor de autorizare impuse în 
conformitate cu prezentul titlu şi cu reglementările emise în a plicarea acestuia sau altor obligaţii 
care îi revin în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă ori afectează semnifi cativ 
performanţele fi nanciare, stabilitatea instituţiei de plată sau continuitatea prestării serviciilor de 
plată.

(2) Externalizarea funcţiilor operaţ ionale importante se poate realiza numai cu respectarea 
de către instituţia de plată a următoarelor condiţii:

a) externalizarea nu conduce la delegarea responsabilităţii organelor de  conducere;
b) relaţia şi obligaţiile instituţiei de plată în raport cu utilizatorii serviciilor sale de plată în 

conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt afectate;
c) nu se prejudiciază respectarea condiţiilor impuse instituţiei de plată în vederea obţinerii 

şi menţinerii autorizaţiei în conformitate cu prezentul titlu şi cu reglementările emise în aplicarea 
acestuia;

d) niciuna dintre condiţiile impuse în vederea autorizării instituţiei de plată nu sunt înlăturate 
sau mod ificate.
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Secţiunea a 6-a. Procedura de notifi care pentru desfăşurarea activităţii 
pe teritoriul României de către instituţiile de plată din alte state membre

Art. 49. O instituţie de plată autorizată într-un alt stat membru poate presta pe teritoriul 
României serviciile de plată prevăzute de autorizaţie în baza notificării transmise Băncii Naţionale 
a României de autoritatea competentă din statul membru de origine.

Art. 50. (1) Notifi carea prevăzută la art. 49 trebuie să cuprindă informaţii privind denumirea 
şi sediul instituţiei de plată, tipul serviciilor de plată pe care intenţionează să le presteze pe 
teritoriul României şi, după caz, numele persoanelor responsabile pentru conducerea sucursalei 
şi structura sa organizatorică.

(2) În cazul prestări i de servicii de plată printr-un agent, notificarea trebuie să cuprindă 
informaţii pri vind denumirea şi sediul instituţiei de plată, denumirea şi sediul agentului, respectiv 
numele şi adresa acestuia, tipul serviciilor de plată pe care intenţionează să le presteze pe 
 teritoriul României şi, după caz, structura organizatorică, mecanismele de control intern care 
urmează să fie folosite de agent pentru a se conforma obligaţiilor în materie de prevenire şi 
combatere a spălării banilor şi f inanţării terorismului şi identitatea persoanelor responsabile 
pentru administrarea agentului.

Art. 51.  (1) Ulterior notifi cării realizate de autoritatea competentă din statul membru de 
origine, Banca Naţională a României transmite acesteia opinia sa asupra intenţiei instituţiei de 
plată din respectivul stat membru de a desfăşura activitate pe teritoriul României prin intermediul 
unui agent.

(2) În cazul î n care, în urma analizării informaţiilor privind agentul transmise de autoritatea 
competentă din statul membru de origine, Banca Naţională a României nu este încredinţată 
de corectitudinea acestora, informează în consecinţă autoritatea competentă din statul membru 
de origine.

Art. 52. (1)[1] Ulterior primirii notifi cării tr  ansmise de autoritatea competentă din statul membru 
de origine în legătură cu intenţia unei instituţii de plată de a desfăşura activitate pe teritoriul 
României prin intermediul unei sucursale ori al unui agent, la cererea Băncii Naţionale a 
României, Ofi ciul Naţional de Preve nire şi Combatere a Spălării Banilor şi alte autorităţi relevante 
furnizează acesteia informaţii cu privire la riscul de spălare a banilor sau de fi nanţare a actelor 
de terorism pe care îl implică proiectul ce face obiectul notifi cării.

(2) În situaţia în care din consultarea realizată potrivit alin. (1) r ezultă motive întemeiate 
pentru a suspecta că prin angajarea agentului sau prin deschiderea sucursalei ar putea creşte 
riscul de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului ori în legătură cu proiectul de angajare 
a agentului sau de deschidere a sucursalei se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea 
unor operaţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, Banca Naţională a României 
informează în consecinţă autoritatea competentă din statul membru de origine.

Art. 53. În situaţia în care agentul este o entitate reglementată prin lege specială a cărei 
activitate este supusă unei autorizări, aprobări sau unor avize specifi ce, prestarea de servicii 
de plată poate fi  realizată numai după obţinerea acestora.

Secţiunea a 7-a. Procedura de notifi care 
pentru desfăşurarea activităţii în afara teritoriului României 

de către instituţii de plată persoane juridice române

Art. 54. (1) Orice instituţie de plată autorizată, persoană juridică română, care intenţionează 
să presteze servicii de plată pentru prima dată  într-un alt stat membru prin stabilirea unei 

[1] Alin. (1) al art. 52 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 42/2011.
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sucursale ori în mod direct, transmite Băncii Naţionale a României o cerere însoţită de informaţiile 
prevăzute la alin. (2).

(2) În termen de 10 zile de la primirea cererii, Banca Naţională a României comunică 
autorităţii competente din statul membru gazdă informaţii privind denumirea şi s ediul instituţiei 
de plată, tipul serviciilor de plată pe care intenţionează să le presteze pe teritoriul statului 
membru gazdă şi, după caz, numele persoanelor responsabile pentru conducerea sucursalei 
şi structura organizatorică a acesteia şi solicită opinia în legătură cu intenţia instituţiei de plată 
de a presta servicii prin intermediul unei sucursale.

(3) În termen de cel mult două luni de la primirea cererii de înregistrare a sucursalei, Banca 
Naţională a României decide cu privire la aceasta, cu luarea în considerare a opiniei exprimate 
de autoritatea  competentă din statul membru gazdă potrivit alin. (2).

(4) Banca Naţională a Românie poate radia sucursala din registrul prevăzut la art. 61 în 
cazul în care autoritatea competentă din statul membru gazdă comunică avizul său negativ 
ulterior încheierii termenului prevăzut l a alin. (3).

Art. 55. (1) Instituţiile de plată pot presta servicii de plată prin intermediul unei sucursale 
numai ulterior înscrierii acesteia în registrul prevăzut la art. 61.

(2) Instituţiile de plată pot presta servicii de plată în mod direct de la data  la care Banca 
Naţională a României realizează notificarea potrivit art. 54 alin. (2) şi informează solicitantul 
asupra acestui fapt.

Art. 56. (1) Instituţiilor de  plată autorizate, persoane juridice române, care intenţionează 
să presteze servicii de plată pe teritoriul unui alt stat membru prin utilizarea agenţilor le sunt 
aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile secţiunii a 4-a.

(2) În termen  de 10 zile de la primirea cererii instituţiei de plată, Banca Naţională a României 
comunică autorităţilor competente din statul membru gazdă informaţii privind denumirea şi 
sediul instituţiei de plată, denumirea şi sediul agentului, respectiv numele şi adresa  acestuia, 
tipul serviciilor de plată pe care intenţionează să le presteze pe teritoriul statului membru gazdă 
şi, după caz, structura organizatorică, mecanismele de control intern care urmează să fie 
folosite de agent pentru a se conforma obligaţiilor în materie de prevenire şi combatere a 
spălării banilor şi finanţării terorismului şi identitatea persoanelor responsabile pentru administrarea 
agentului şi solicită opinia acestor autorităţi în legătură cu intenţia instituţiei de plată.

Art. 57. (1) În termen de cel mult două luni de la primirea cererii de înregistrare a agentului, 
Banca Naţională a României decide cu privire la aceasta, cu luarea în considerare a opiniei 
exprimate de autoritatea competentă din statul membru gazdă potrivit art. 56 alin. (2).

(2) Instituţiile de plată pot presta servicii de plată prin int ermediul unui agent numai ulterior 
înscrierii acestuia în registrul prevăzut la art. 61.

(3) Banca Naţională a Românie poate radia agentul din registrul prevăzut la art. 61 în cazul 
în care autoritatea competentă din statul membru gazdă comunică avizul său negativ ulterior 
încheie rii termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 58. (1) Instituţiile de plată pot desfăşura activităţile prevăzute în autorizaţia acordată 
de Banca Naţională a Român iei în state terţe prin înfi inţarea unei sucursale sau prin intermediul 
unui agent, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României.

(2) Dispoziţiile art. 7 şi ale secţiunii a 4-a din prezentul titlu se aplică în mod corespunzător.

Art. 59. B anca Naţională a României stabileşte prin reglementări condiţiile în care poate 
înscrie în registrul prevăzut la art. 61 sucursala ori agentul stabilită/stabilit în state terţe şi 
documentaţia care trebuie să însoţească cererea în vederea înscrierii.

Art. 60. Banca Naţională a Români ei poate respinge cererea de înregistrare formulată în 
baza dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi dacă, pe baza inform aţiilor deţinute şi a documentaţiei 
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prezentate de instituţia de plată, consideră că:
a) instituţia de plată nu dispune de o situaţie financiară corespunzătoa re în raport cu 

activitatea propusă;
b) cadrul de administrare, procedurile şi mecanismele prevăzute la art. 13 nu sunt adecvate ;
c) cadrul legislativ existent în statul terţ şi/sau modul de aplicare a acestuia împiedică 

exercitarea de către Banca Naţională a României a funcţiilor sale de supraveghere;
d) instituţia de plată nu îndeplineşte alte cerinţe prevăzute de pre zentul titlu şi de reglementările 

emise în aplicarea acestuia.

Secţiunea a 8-a. Registrul instituţiilor de plată

Art . 61. (1) Banca Naţională a României organizează şi administrează registrul instituţiilor 
de pl ată în care sunt evidenţiate instituţiile de plată persoane juridice române, sucursalele 
acestora din alte state membre şi state terţe, precum şi agenţii instituţiilor de plată persoane 
j uridice române.

(2) Registrul prevăzut la alin. 1 este public, accesibil on-line, este actualizat permanent şi 
furnizează informaţii privind serviciile de plată pentru care a fost autorizată fiecare institu ţie de 
plată.

Secţiunea a 9-a. Autoritatea competentă şi supravegherea

Art. 62. (1) Banca Naţională a României este autoritatea responsabilă cu supravegherea 
respectării dispoziţiilor prezentului titlu şi ale reglementărilor emise în aplicare.

(2) Banca Naţională a României asigură supravegherea prudenţială a insti tuţiilor de plată 
autorizate, persoane juridice române, inclusiv pentru activitatea de plăţi desfăşurată prin 
sucursalele şi agenţii acestora.

(3) Alineatele precedente nu implică faptul că Banca Naţională a României are competenţe 
de supraveghere a activităţilor comerciale ale institu ţiei de plată, altele decât prestarea de 
servicii de plată prevăzute la art. 8 şi activităţile enumerate la art. 23 alin. (1) lit. a).

Art. 63. (1) Activitatea de supraveghere  a instituţiilor de plată de către Banca Naţională a 
României, în vederea verifi cării respectării  cerinţelor impuse în prezentul titlu şi de reglementările 
emise în aplicarea acestuia, trebuie să fi e proporţională, adecvată şi adaptată r iscurilor la care 
sunt expuse instituţiile de plată.

(2) Verificările la sediul entităţilor supravegheate se efectuează de către personalul Băncii 
Naţionale a României împuternicit în acest sens sau de către terţe persoane împuternicite de 
Banca Naţională a României.

(3) Pentru exercitarea funcţiei de supr aveghere Banca Naţională a României este abilitată:
a) să solicite instituţiei de plată să furnizeze orice informaţie necesară pentru verificarea 

respectării cerinţelor impuse prin prezentul titlu şi reglementările emise în aplicarea acestuia;
b) să efectueze verificări la sediul instituţiei de plată, persoană juridică română, sucursalelor 

aceste ia şi al oricărui agent al său sau al oricărei entităţi către care aceasta a externalizat 
activităţi;

c) să emită recomandări, instrucţiuni şi să dispună măsuri;
d) să suspende sau să retragă autorizaţia.
(4) Instituţiile de plată vor permite personalului împuternicit al Băncii Naţionale a României 

şi terţelor persoane împuterni cite de Banca Naţională a României să le examineze evidenţele, 
conturile şi operaţiunile, furnizând în acest scop toate documentele şi informaţiile cu privire la 
administrarea, controlul intern şi operaţiuni le instituţiilor de plată, astfel cum vor fi solicitate de 
către acesta.

(5) Instituţiile de plată sunt obligate să transmită Băncii Naţionale a României orice informaţii 
solicitate de aceasta pentru scopul realizării supraveg herii.
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Art. 631.[1] (1) Banca Naţională a României stabileşte prin regleme ntări regimul instituţiilor 
de plată care desfăşoa ră activitate de creditare, legat de calitatea de persoane juridice declarante 
la Centrala riscurilor bancare a Băncii Naţionale a României.

(2) Nu se consideră încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional transmiterea 
de către Centrala riscurilor bancare a informaţiilor existente în baza sa de date instituţiilor de 
plată.

Art. 64. (1) Modifi cările în situaţia instituţiilor de plată autorizate se comunică Băncii Na ţionale 
a României potrivit reglementărilor emise de aceasta.

(2)[2] În cazul achiziţionării de participaţii calificate la instituţia de plată, inclusiv prin majorarea 
participaţiilor e xistente, Banca Naţională a României aprobă sau se poate opune achiziţiei 
dacă, în urma evaluării realizate, constată că acţionarul care deţine participaţii calificate nu 
îndeplineşte cerinţele prevăzute de prezentul titlu şi reglementările emise în aplicare. B anca 
Naţională a României se pronunţă asupra achiziţionării de participaţii calificate la instituţia de 
plată în termen de 60 de zile de la data primirii documentelor şi informaţiilor complete, potrivit 
reglementărilor  emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Pe perioada până la 
pronunţare, acţionarul sau asociatul în cauză nu are drept de vot legat de deciziile pr  ivind 
activitatea de prestare de servicii de plată.

Art. 65. (1) Banca Naţională a României poate dispune faţă de o instituţie de plată, persoană 
juridică română, ori faţă de persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau 
conducere a activităţii de prestare de servicii de plată ale instituţiei de plată şi care încalcă 
dispoziţiile prezentului titlu şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestuia măsurile necesare 
în scopul înlăturării defi cienţelor şi a cauzelor acestora şi/sau să aplice sancţiuni.

(2) Dacă, în procesul de supraveghere, constată existenţa unor circumstanţe care ar putea 
impieta asupra activităţii instituţiei de plată, Banca Naţională a României poate dispune măsuri 
vizând desfăşurarea prudentă a activităţii.

Art. 66. În aplicarea art. 65, Banca Naţională a României poate să dispună faţă de orice 
instituţie de plată, persoană juridi că română, următoarele măsuri, fără ca acestea să fi e limitative:

a) să solicite instituţiei de plată creşterea nivelului fondurilor proprii peste cele prevăzute 
la art. 28 şi 29;

b) să solicite instituţiei de plată utilizarea altei metode de determinare a necesarului de 
fonduri proprii;

c) să solicite instituţiei de plată conformarea cadrului de administrare, mecanismelor şi 
procedurilor la cerinţele prevăzute la art. 13;

d) să restricţioneze sau să limiteze volumul activităţii, tipul de operaţiuni desfăşur ate sau 
reţeaua de sucursale ale instituţiei de plată din ţară şi din străinătate;

e) să restricţioneze desfăşurarea activităţii de plată prin agenţi sau să interzică desfăşurarea 
activităţii în acest mod;

f) să solicite instituţiei de plată înlocuirea auditorului statutar sau firmei de audit;
g) să solicite instituţiei de plată constituirea unei entităţi distincte pentru desfăşurarea 

activităţii de prestare a serviciilor de plată, în condiţiile prevăzute la art. 14. 

Art. 67. Banca Naţională a României poate aplica sancţiuni în cazurile în care constată că 
o instituţie de plată, persoan ă juridică română, şi/sau oricare dintre persoanele care exercită 
responsabilităţi de administrare şi/sau conducer e a activităţii de prestare de servicii de plată 
în cadrul instituţiei de plată se fac vinovate de:

a) încălcarea unei prevederi a prezentului tit lu sau a reglementărilor date în aplicare;

[1] Art. 631 a fost introdus prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 42/2011.
[2] Alin. (2) al art. 64 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 42/2011.
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b) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Naţională a României;
c) încălcarea oricărei condiţii sau restricţii prevăzute în autorizaţia acordată ;
d) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a 

poziţiei financiare;
e) neraportarea, raporta rea cu întârziere sau raportarea de date şi informaţii eronate către 

Banca Naţională a României .

Art. 68. (1) În cazurile prevăzute la art. 67, Banca Naţională a României poate aplica 
următoarele sancţiuni:

a) avertisment scris;
b) amendă aplicabilă instituţiei de plată, de la 5.000 lei la 50.00 0 lei;
c) amendă aplicabilă persoanelor care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau 

conducere a activităţii de prestare de servicii de plată în cadrul instituţiei de plată, între 1-6 
salarii medii nete pe instituţia de plată, conform situaţiei salariale existente în luna precedentă 
datei la care s-a constatat fapta;

d) retragerea aprobării acordat e persoanelor care exercită responsabilităţi de administrare 
şi/sau conducere a activităţii d e prestare de servicii de plată în cadrul instituţiei de plată;

e) susp endarea sau retragerea autorizaţiei acordate instituţiei de plată.
(2) La individualizarea  sancţiunii se ţine seama de gravitatea faptei săvârşite, precum şi 

de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei .
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se aplică persoanelor cărora le poate fi 

imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat 
în mod corespunzător responsabilităţile care decurg din  îndatoririle funcţiei  lor, stabilite conform 
legislaţiei aplicabile societăţilor comerciale, prezentu lui titlu şi reglementărilor emise în aplicarea 
acestuia şi cadrului intern de administrare.

Art. 69. Sancţiunile prevăzute la art. 68 pot fi  aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri 
conform art. 66 sau independent de acestea.

Art. 70. În cazul în care persoanele care deţin participaţii califi cate la instituţia de plată nu 
îndeplinesc cer inţele prevăzute de prezentul titlu şi de reglementările emise în aplicarea acestuia, 
Banca Naţională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii. În 
acest sens, independent  de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi  aplicate instituţiei de plată ori 
pe rsoanelor care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a acesteia, Banca 
Naţională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor  de vot aferente 
participaţiilor deţinute de acţionarii sau asociaţii respectivi în privinţa deciziilor referitoare la 
activitatea de prestare de servicii de plată.

Art. 71. (1) Constatarea faptelor descrise în prezentul titlu şi în reglementările emise în 
aplicare, care constituie încălcări ale regimului prudenţial, se face de către personalul Băncii 
Naţionale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de instituţiile de 
plată, persoane juridice  române, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Naţionale a 
României ori în cursul verifi cărilor desfăşurate la sediul instituţiei de plată, persoană juridică 
română, sucursalelor acesteia şi al oricărui agent al său sau al oricărei entităţi către care 
aceasta a externalizat activităţi.

(2) Actele cu privire la o instituţie de plată, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate 
sancţiuni potrivit prezentului titlu şi reglementărilor se emit de către guvernatorul, 
prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, cu excepţia sancţiunilor 
prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. d) şi e), a căror aplicare este de competenţa consiliului de 
administraţie.

Art. 72. (1) Aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de un an de la data constatării 
faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
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(2) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.
(3)  Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau 

penală, după caz.

Art. 73. (1) Actele adoptate de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor prezentului 
titlu şi reglementărilor emise în aplicare cu privire la o instituţie de plată pot fi  contestate, în 
termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi atacată 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunic are.

(3) Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra 
considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii 
actelor sale.

(4) În cazul contestării în instanţă a actelor Băncii Naţionale a României, instanţa judecătorească 
se pronunţă asupra legalităţii acestor acte.

Art. 74. Dispoziţiile art. 73 se aplică în mod corespunzător şi în c azul în care Banca Naţională 
a României nu se pronunţă în termenele prevăzute de lege asupra unei solicitări formulate 
potrivit prevederilor prezentul ui titlu şi reglementărilor emise în aplicare.

Art. 75.  Până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale 
a României, potrivit art. 73 alin. (1) sa u până la pronunţarea unei hotărâri defi nitive şi irevocabile 
de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, executarea actelor emise 
de Banca Naţională a României nu se suspendă.

Art. 76. (1) Pentru exercitarea funcţiei de supraveghere, Banca Naţională a României 
colaborează cu autorităţile competente ale statului membru gazdă sau, după caz, ale statului 
membru d e origine în legătură cu activitatea desfăşurată de instituţiile de plată în mod direct, 
prin intermediul sucursalelor sau agenţilor ori în legătură cu entităţile către care instituţi ile de 
plată au externalizat activităţi.

(2) În scopul alin. (1), Banca Naţională a României:
a) informează autorităţile competente din statul membru gazdă ori de câte ori intenţionează 

să efectueze verificări la  sediul sucursalei sau agentului instituţiei de plată ori al entităţii către 
care instituţia de plată a externalizat activităţi, situate pe teritoriul statului membru gazdă; 

b) comunică autorităţii competente din statul membru gazdă ori, după caz, din statul membru 
de origine, la cerere, toate informaţiile relevante şi, din proprie iniţiativă, toate informaţiile 
esenţiale, în special în cazul în care se constată sau se suspectează că un agent, o sucursală  
sau o entitate către care se externalizează activităţi încalcă legislaţia în materie.

(3) Banca Naţională a României poate delega autorităţii competente din statul membru 
gazdă sarcina de a efectua verificări la sediul sucursalelor instituţiilor de plată, agenţilor acestora 
sau entităţilor către care instituţiile de plată au externalizat activităţi, situate pe teritoriu l statului 
membru gazdă.

Art. 77.  (1) În cazul instituţiilor de plată dintr-un alt stat membru care desfăşoară activitate 
sau au externalizat activităţi în România, Banca Naţională a României colaborează cu autorităţile 
competente din statul membru de origine şi din alte state membre în care instituţiile de plată 
desfăşoară activitate sau în care sunt situate entităţile către care instituţiile de plată au externalizat 
activităţi.

(2) În scopul exercitării funcţiei de  supraveghere, autoritatea competentă din statul membru 
de origine al unei instituţii de plată poate realiza verificări pe teritoriul României la sediul 
sucursalelor instituţiilor de plată, agenţilor acestora sau entităţilor către care instituţiile de plată 
au externalizat activităţi. Verificarea poate fi realizată direct sau prin intermediul unor terţe 
persoane împuternicite în acest scop şi cu informarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.
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(3) Autoritatea competentă din statul membru de origine poate solicita  Băncii Naţionale a 
României să efectueze verificări la sediul sucursalelor instituţiilor de plată, agenţilor acestora 
sau entităţilor către care instituţiile de plată au externalizat activităţi, situate pe teritoriul României, 
caz în care Banca Naţională a României procedează la efectuarea acestor verificări, în mod 
direct sau prin intermediul unei terţe persoane împuternicite în acest sens. Autoritatea competentă 
solicitantă poate participa la efectuarea verificării respective.

Art. 78. Dispoziţiile art. 76 şi 77 nu aduc atingere obligaţiilor ce revin autorităţilor competente 
de a supraveghea  sau de a controla respectarea cerinţelor stabilite de legislaţia în materia 
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi fi nanţării terorismului şi de Regulamentul (CE) 
nr. 1.781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la 
informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri.

Secţiunea a 10-a. Secretul profesional şi schimbul de informaţii

Art. 79. (1) Membrii consiliului de administraţie, salariaţii Băncii Naţionale a României, 
precum şi terţele persoane împuternicite de Banc a Naţională a României pentru efectuarea 
de verificări la sediul instituţiilor de plată sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra 
oricărei informaţii confidenţial e de care iau cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor, pe 
perioada în care deţin această calitate şi după încetarea activităţii în cadrul băncii ori, după 
caz, a relaţiilor cu banca.

(2) Nu sunt considerate informaţii confidenţiale informaţiile furnizate în formă sumară sau 
agregată, astfel încât instituţia de plată să nu poată fi identificată.

(3) Schimbu l de informaţii prevăzut la art. 80 trebuie să fie circumscris exclusiv scopului 
îndeplinirii sarcinilor ce le revin autorităţilor respective.

(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (3) nu adu c în niciun fel atingere prevederilor legislaţiei penale 
potrivit cărora se poate impune divulgarea de informaţii confidenţiale în anumite situaţii.

Art. 80. (1)  Banca Naţională a României colaborează cu autorităţile relevante din alte state 
membre cu atribuţii privind prestatorii de servicii de plată, precum şi cu Banca Centrală Europeană 
şi băncile centrale din al te state membre.

(2) Banca Naţională a României poate schimba informaţii cu:
a) autorităţile competente din alte state membre responsabile cu autorizarea şi supravegherea 

instituţiilor de plată;
b) Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre, în calitate 

de autorităţi monetare  şi de supraveghere şi, dacă este cazul, alte autorităţi publice responsabile 
cu supravegherea sistemelor de plăţi şi decont are;

c)[1] alte autorităţi relevante desemnate în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, 
cu legislaţia în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, al protecţiei datelor cu caracter 
personal, cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii sp  ălării banilor şi finanţării terorismului 
ori cu alte acte normative aplicabile prestatorilor de servicii de plată.

Art. 81. Prezenta secţiune se completează cu dispoziţiile privind secretul profesional şi 
colaborarea Băncii Naţionale a României cu alte autorităţi prevăzute în Legea nr. 312/2004 
privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modifi cările ulterioare.

Art. 82. În exercitarea competenţ elor sale prevăzute de lege, Banca Naţională a României 
colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter 
personal.

[1] Lit. c) de la alin. (2) al art. 80 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 2 
din Legea nr. 197/2010.
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Titlul III. Transparenţa condiţiilor şi a cerinţelor 
în materie de informare privind serviciile de plată

Capitolul I. Dispoziţii comune

Art. 83. (1) Prevederile prezentului titlu reglementează transparenţa condiţiilor şi a cerinţelor 
în materie de informare în cazul operaţiunilor de plată singulară, al contractelor-cadru şi al 
operaţiunilor de plată prevăzute de acestea, dacă utilizatorul acţionează în calitate de consumator.

(2) În cazul în care utilizatoru l nu acţionează în calitate de consumator, părţile pot conveni 
să nu aplice, total sau parţial, prevederile prezentului titlu.

Art. 84. (1) Prezentul titlu nu aduce atingere dispoziţiilor legislative ce transpun acte 
normative comunitare şi ce cuprind cerinţe suplimentare privind informaţiile prealabile.

(2 ) În cazul în care serviciilor de plată ce fac ob iectul prezentei ordonanţe de urgenţă le 
sunt aplicabile şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consum atorilor 
la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată, cu 
modificările ulterioare, dispoziţiile privind informarea prevăzut e la art. 4 alin. (1)-(4), cu excepţia 
dispoziţiilor cuprinse la art. 4 alin. (2) lit. c)-g), la art. 4 alin. (3) lit. a), d) şi e) şi la art. 4 alin. (4) 
lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se vor înlocui 
cu dispoziţiile art. 91-93 şi cu cele ale art. 97-99 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 85. (1) Prestatorul de servicii de plată nu solicită utilizatorului serviciilor de plată niciun 
fel de plată pentru furnizarea informaţiilor prevăzute în prezentul titlu.

(2) Prestatorul de servicii de plată şi utilizatorul de servicii de plată pot conveni asupra 
preţului total pentru furnizarea, la cererea utilizatorului serviciilor de plată, de informaţii 
suplimentare sau într-un mod mai f recvent sau pri n alte mijloace de comunicare decât cele 
specificate în contractul-cadru.

(3) Preţul total perceput în conformitate cu alin. (2) trebuie să corespundă costurilor e fective 
ale prestatorului serviciilor de plată, să se limiteze la acoperirea acestora, să nu conducă la 
obţinerea de venituri suplimentare sau la descurajarea utilizatorului de a solicita informaţii 
suplimentare.

Art. 86. (1) În cazul instrumentelor de plată care, în conformitate cu contractul-cadru, privesc 
numai operaţi unile de plată individuale ce nu depăşesc 25 euro ori echivalentul în lei a 25 euro 
la data efectuării tranzacţiei sau ce au o limită de cheltuieli de 100 euro ori echivalentul în lei 
a 100 euro la data efectuării tranzacţiei sau ce depozitează fonduri care nu depăşesc niciodată 
100 euro ori echivalentul în lei a 100 euro la data efectuării tranzacţiei:

a) prestatorul de servicii de plată transmite plătitorului, prin derogare de la art. 97-99 şi de 
la art. 111, numai informaţiile privind caracteristicile principale ale serviciului de plată, incluzând 
în acestea modul în care poate fi utilizat instrumentul de plată, răspunderea juridică, preţul 
perceput şi alte informaţii importante necesare pentru a se lua o decizie informată, precum şi 
o indicaţie cu privire la locul unde se pun la dispoziţie, înt r-un mod uşor accesibil, orice alte 
informaţii ori condiţii specificate la art. 99;

b) părţile pot conveni ca, prin derogare de la art. 101, prestatorul de servicii de plată să 
poată propune modificări ale condiţiilor din contractul-cadru într-o modalitate diferită faţă de 
cea prevăzută la art. 97 alin. (1);

c) părţile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 şi 113, după executarea unei operaţiuni 
de plată, prestatorul de servicii de plată să transmită sau să pună la dispoziţie numai o referinţă 
care să permită utilizatorului serviciilor de plată id entificarea operaţiunii de plată, suma operaţiunii 
de plată şi preţul perceput şi/sau, în cazul mai multor operaţiuni de plată de acelaşi fel către 
acelaşi beneficiar al plăţii, informaţiile privind suma totală şi preţul pentru aceste operaţiuni  de 
plată;
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d) părţile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 şi 11 3, după executarea unei operaţiuni 
de plată, prestatorul de servicii de plată să nu fie obligat să transmită sau să pună la dispoziţie 
informaţiile prevăzute la lit. c) în cazul în care instrumentul de plată este utilizat anonim sau 
dacă prestatorul de servicii de plată nu deţine capacitatea tehnică de a i le furniza. Prestatorul 
de servicii de plată acordă plătitorului posibilitatea de a verifica valoarea fondurilor depuse.

(2) Pentru operaţiunile de plată transfrontaliere efectu ate pe teritoriul Uniunii Europene sau 
în Spaţiul Economic European, sumele prevăzute la alin. (1) sunt de 30 euro sau echivalentul 
în lei a 30 euro în cazul instrumentelor de plată şi de 150 euro sau echivalentul în lei a 150 
euro în cazul limitelor de cheltuieli sau fondurilor depozitate.

Art. 87. (1) Plăţile sunt efectuate în moneda de schimb convenită de comun acord între 
părţi.

(2) În cazul în care este oferit un serviciu de conversie monetară înainte de iniţierea operaţiunii 
de plată, iar serviciul respectiv de conve rsie monetară este oferit la punctul de vânzare sau de 
către beneficiarul plăţii, partea care oferă serviciul de conversie monetară informează plătitorul 
cu privire la preţul total, precum şi cu privire la cursul de schimb ce urmează a fi utilizat în 
vederea conversiei operaţiunii de plată.

(3) Plătitorul acceptă serviciul de conversie monetară în baza informaţiilor p revăzute la 
alin. (2).

Art. 88. În cazul în care, în vederea utilizării unui anumit instrumen t de plată, benefi ciarul 
plăţii oferă o reducere, benefi ciarul plăţii informează plătitorul asupra acesteia înainte de iniţierea 
operaţiunii de plată.

Art. 89. Prestatorii de servicii de plată trebuie să poată face dovada că au respectat cerinţele 
în materie de informare prevăzute în prezentul titlu.

Capitolul II. Operaţiuni de plată singulară

Art. 90. (1) Prezentul capitol se aplică operaţiunilor de plată singulară care nu intră sub 
incidenţa unui contrac t-cadru.

(2) În cazul în care un ordin de plată pentru o operaţiune de plată singulară este transmis 
printr-un instrument de plată stabilit printr-un contract-cadru, prestatorul de servicii de plată nu 
are obligaţia să furnizeze sau să pună la dispoziţie informaţii care au fost deja transmise 
utilizatorului serviciilor de plată în temeiul unui contract-ca dru încheiat cu un alt prestator de 
servicii de plată sau care îi vor fi transmise în conformitate cu contractul-cadru respectiv.

Art. 91. (1) Înainte ca utilizatorul serviciilor de plată să devină parte la un con tract sau la o 
ofertă de servicii de plată singulară, prestatorul de servicii de plată pune la dispoziţia utilizatorului 
info rmaţiile şi condiţiile specifi cate la art. 93.

(2) Informaţiile şi condiţiile specificate la art. 93 se pun la dispoziţia utilizatorului:
a) într-un mod uşor accesibil;
b) într-un limbaj uşor de înţeles, într-o formă clară, completă şi precisă;
c) în limba română sau în altă limbă stabilită de comun acord între părţi.
(3)[1] La cererea utilizatorului serviciilor de plată, prestatorul de servicii de plată îi pune la 

dispoziţie informaţiile şi condiţiile pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil.
(4) Obligaţiil e prevăzute pot fi îndeplinite şi prin furnizarea unui exemplar al propunerii de 

contract de prestare de servicii de plată singulară sau al formularului de ordin de plată care 
cuprinde informaţiile şi condiţiile specificate la art. 93.

[1] Alin. (3) al art. 91 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea 
nr. 197/2010.
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Art. 92. În cazul în care contractul de servicii de plată singulară a fost încheiat, la cererea 
utilizatorului serviciilor d e plată, printr-un mijloc de comu nicare la distanţă ce nu permite 
prestatorului de servicii de plată să respecte preveder ile art. 91, prestatorul îşi îndeplineşte 
obligaţiile ce îi revin conform art. 91 imediat   după executarea operaţiunii de plată.

Art. 93. (1) Prestatorul transmite sau pune la dispoziţia utilizatorului serviciilor de plată 
următoarele informaţii şi condiţii:

a) specificarea inform aţiilor sau a codului unic de identificare ce trebuie furnizate de către 
utilizatorul serviciilor de plată în vederea executării corecte a unui ordin de plată;

b) termenul maxim de executare în care trebuie furnizat serviciul de plată;
c) preţul total pe care utilizatorul serviciilor de plată trebuie să îl plătească prestatorului său 

de servicii de plată şi, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în preţ;
d) dacă este cazul, cursurile de schimb efective sau de referinţă care urmează să fie aplicate 

operaţiunii de plată.
(2) Dacă este cazul, orice alte informaţii şi condiţii relevante specificate la art. 99 sunt puse 

la dispoziţia utilizatorului serviciilor de plată într-un mod uşor accesibil.

Art. 94. Imediat după primirea ordinului de plată, prestatorul de servicii de plată al plăt itorului 
transmite sau pune la dispoziţia plătitorului, astfel cum este prevăzut la art. 91 alin. (2) şi (3), 
următoarele informaţii:

a) o referinţă care să permită plătitorului identificar ea operaţiunii de plată şi, dacă este 
cazul, informaţii privind beneficiarul p lăţii;

b) valoarea operaţiunii de plată în moneda utilizată în ordinul de plată;
c) preţul total corespunzător operaţiunii de plată care trebuie suportat de către plătitor şi, 

unde este cazul,  defalcarea sumelor incluse în preţul total;
d) dacă este cazul, cursul de schimb utilizat în operaţiunea de plată de către prest atorul 

de servicii de plată al plătitorului sau o referinţă la acesta, în cazul în care diferă de cursul 
prevăzut conform art. 93 alin. (1) lit. d), precum şi valoarea operaţiunii de plată după c onversia 
monetară respectivă;

e) data primirii ordinului de plată.

Art. 95. Imediat după executarea operaţiunii de plată, prestatorul de servicii de plată al 
benefi ciarului plăţii transmite sau pune la dispoziţia benefi ciarului,  în conformitate cu prevederile 
art. 91, următoarele informaţii:

a) o referinţă care să permită beneficiarului plăţii identificarea operaţiunii de plată şi,  după 
caz, a plătitorului, precum şi a oricărei informaţii transferate împreună cu  operaţiunea de plată;

b) valoarea operaţiunii de plată în moneda în care fondurile au fost puse la dispoziţia 
beneficiarului plăţii;

c)[1] preţul total corespunzător op eraţiunii de plată care trebuie suportat de către beneficiar 
şi, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în preţul total;

d) dacă este cazul, cursul de schimb utilizat în operaţiunea de plată de către prestatorul 
de servicii de plată al beneficiarului plăţii şi valoarea operaţiunii de plată înaintea conversiei 
monetare;

e) data va lutei creditării contului.

Capitolul III. Cont racte-cadru

Art. 96. Prezentul capitol se aplică operaţiunilor de plată care intră sub incidenţa unui 
contract-cadru.

[1] Lit. c) de la art. 95 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 4 din Legea 
nr. 197/2010.
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Art. 97. (1)[1] Cu sufi cient timp, dar nu mai puţin de 15 zile înainte ca utilizatorul să devină 
parte la un con tract-cadru sau la o ofertă, prestatorul de servicii de plată furnizează utilizatorului 
serviciilor de plată informaţiile şi condiţiile specifi cate la art. 99.

(2) Perioada de 15 zile se poate reduce cu acordul expres al  utilizatorului.
(3)[2] Informaţiile şi condiţiile specificate la art. 99 sunt furnizate utilizatorului:
a) pe suport hâr  tie sau pe alt suport durabil;
b) într-un limbaj uşor de înţeles, într-o formă clară, completă şi precisă;
c) în limba română sau în orice altă limbă stabilită de comun  acord între părţi.
(4) Obligaţiile prevăzute pot fi îndeplinite şi prin furnizarea unui exemplar al propunerii de 

contract-cadru care să cuprindă informaţiile şi condiţiile specificate la art. 99.

Art. 98. În cazul  în care contractul-cadru a fost încheiat, la cererea utilizatorului serviciilor 
 de plată, printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce nu permite prestatorului de servicii de 
plată să respecte   prevederile art. 97, prestatorul îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin imediat 
după încheierea contractului-cadru.

Secţiunea 1. Informaţii prealabile

Art. 99.[3] Prestatorul de servicii de plată furnizează utilizatorului serviciilor de plată următoarele 
informaţii şi condiţ ii:

1. cu privire la prestatorul serviciilor de plată:
a) numele prestatorului de servicii de plată, adresa sediului său social şi, unde este cazul, 

adresa filialei s au a sucursalei stabilite în România, precum şi  orice altă adresă, inclusiv 
adresa de poştă electronică, relevantă pentru comunicarea cu  prestatorul de servicii de 
plată;

b) datele de identificare ale autorităţilor de supraveghere  corespunzătoare şi ale registrului 
prevăzute la art. 55 alin. (1) şi la art. 61 alin. (2) sau ale oricărui alt registru public de autorizare 
a prestatorului de servicii de plată şi numărul de înregistrare ori mijloace echivalente de 
identificare în registrul respectiv;

2. cu privire la utilizarea serviciului de plată:
a) o descriere a principalelor caracteristici ale serviciului de plată ce va fi prestat;
b) specificarea informaţiilor sau a codului unic de identificare ce trebuie furnizate de către 

utilizatorul serviciilor de plată în vederea executării corecte a unui ordin de plat ă;
c) forma şi procedura de exprimare a consimţământului pentru executarea operaţiunii de 

plată şi retragerea acestui consimţământ în conformitate cu art. 120-122 şi cu art. 146- 149;
d) o referinţă la momentul primirii unui ordin de plată, astfel cum a fost definit la art. 141 şi 

142, şi ora-limită, dacă este cazul, stabilită de prestatorul de servicii de plată;
e) termenul maxim de executare pentru serviciul de plată care urmează să fie prestat;
f) dacă există posibilita tea de a conveni asupra unor limite de cheltuieli pentru utilizarea 

unui instrument de plată în conformitate cu art. 123 alin. (1);
3. cu privire la preţ, la rata dobânzii şi la cursul de schimb:
a) preţul total pe care utilizatorul serviciilor de plată trebuie să îl plătească prestatorului de 

servicii de plată şi, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în acesta;
b) dacă este cazul, ra ta dobânzii şi cursul de schimb care urmează să fie aplicate sau, în 

cazul în care urmează  să fie utilizate rata dobânzii de referinţă şi cursul de schimb de referinţă, 

[1] Alin. (1) al art. 97 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 5 din Legea 
nr. 197/2010.

[2] Partea introductivă a alin. (3) al art. 97 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic 
pct. 5 din Legea nr. 197/2010.

[3] Partea introductivă a art. 99 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 6 
din Legea nr. 197/2010.
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metoda de calcul al dobânzii efective, precum şi data şi indexul ori baza corespunzătoare 
pentru determinarea c ursului de schimb de referinţă sau a ratei dobânzii de referinţă 
corespunzătoare;

c) dacă părţile convin, aplicarea imediată a modificărilor ratei dobânzii de referinţă sau a 
cursului de schimb  de referinţă, precum şi cerinţele în materie de informare legate de modificări, 
în conformitate cu art. 102 şi 103;

4. cu privire la comunicare:
a) dacă este cazul, mijloacele de comunicare, in clusiv cerinţele tehnice privind echipamentele 

utilizatorului serviciilor de plată, convenit e de comun acord între părţi în vederea transmiterii 
informaţiilor sau notificărilor specificate în prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) modalitatea în care şi frecvenţa cu care informaţiile trebuie să fie transmise sau să fie 
făcute  disponibile, în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă;

c) limba sau limbile în care este încheiat contractul-cadru şi în care se desfăşoară comunicarea 
pe durata relaţiei contractua le;

d) dreptul utilizatorului serviciilor de plată de a primi termenii contractuali ai contractului-cadru, 
precum şi informaţiile şi condiţiile în conformitate cu art. 100;

5. cu privire la cerinţele de securitate şi la măsurile corective:
 a) dacă este cazul, o descriere a etapelor pe care utilizatorul serviciilor de plată trebuie să 

le parcurgă pentru a păstra siguranţa unui instrument de plată, precum şi a modalităţilor de 
notificare a prestatorului de servicii de plată în scopul aplicării art. 124 alin. (1) lit. b);

b) dacă părţile co nvin, condiţiile în care prestatorul de servicii de plată îşi rezervă dreptul 
de a bloca un instrument de plată, în conformitate cu art. 123;

c) răspunderea plătitorului în c onformitate cu art. 131-135, inclusiv informaţii privind suma 
corespunzătoare;

d) modalităţile şi termenul în care u tilizatorul serviciilor de plată trebuie să notifice prestatorul 
de servicii de plată în legătură cu orice operaţiune neautorizată sau incorect executată, în 
conformitate cu art. 127, precum şi răspunderea prestatorului de servicii de plată pentru 
operaţiunile de plată neautorizate, în conformitate cu art. 130;

e) răspunderea prestatorului de servicii de plată pentru executa rea operaţiunilor de plată 
în conformitate cu art. 164-173;

f) condiţiile de rambursare în conformitate cu art. 136-140;
6. cu priv ire la modificarea şi la încetarea contractului-cadr u:
a) dacă părţile convin, se consideră că utilizatorul serviciilor de plată a  acceptat modificările 

condiţiilor contractuale, în conformitate cu art. 101-103, cu excepţia cazului în care, înainte de 
data propusă a intrării lor în vigoare, notifică prestatorului de servicii de plată că nu le acceptă;

b) durata contractului;
c) dreptul utilizatorului serviciilor de plată de a denunţa unilateral contrac tul-cadru, precum 

şi inf ormaţii referitoare la orice alte acorduri cu privire la denunţarea unilaterală, în conformitate 
cu art. 101 şi cu art. 105-110;

7. cu privire la soluţionarea eventualelor litigii:
a) orice clauză contractuală referitoare la dreptul aplicabil contractului-cadru şi/sau la 

instanţa competentă;
 b) procedurile extrajudiciare de soluţionare a disputelor şi de obţinere a despăgubirilor 

pe care utilizatorul servicii lor de plată le are la dispoziţie, precum şi autorităţile competente 
la care utilizatorul serviciilor de plată poate depune o reclamaţie, în conformitate cu 
art. 178-182.

Art. 100. În orice moment în timpul relaţiei contractuale, utilizatorul serviciilor de plată are 
dreptul să primească, la cerere, pe suport hârtie sau pe orice alt suport durabil clauzele 
contractului-cadru, precum şi informaţiile şi condiţiile specifi cate la art. 99.

Art. 100
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Secţiunea a 2-a. Modifi carea clauzelor contractului-cadru

Art. 101. (1) Fiecare modificare din contractul-cadru, precum şi informaţiile şi condiţiile 
specificate la art. 99 sunt propuse de prestatorul de servicii de  plată în conformitate cu art. 97 
alin. (3) cu cel puţin două luni înainte de data propusă pentru aplicarea acestora.

(2) În cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 99 pct. 6 lit. a), prestatorul de servicii de 
plată informează utilizatorul serviciilor de plată că se con sideră că acesta din urmă a acceptat 
modificările respective, cu excepţia cazului în ca re, înainte de data propusă pentru intrarea lor 
în vigoare, îl notifică pe prestatorul de servicii de plată că nu le acceptă. În acest caz, prestatorul 
de servicii de plată specifică faptul că utilizatorul serviciilor de plată are dreptul să denunţe 
unilateral contractul-cadru imediat şi în mod gratuit, înainte de data propusă pentru aplicarea 
modificărilor.

Art. 102. Modifi cările survenite cu privire la rata dobânzii sau la cursul de schimb pot fi  
aplicate imediat şi fără nicio notifi care, în una dintre următoarele si tuaţii:

a) un astfel de drept este convenit în contractu l-cadru şi modificările se bazează pe rata 
dobânzii de referinţă sau pe cursul de schimb de referinţă, convenit în conformitate cu art. 99 
pct. 3 lit. b) şi c);

b) modifi cările ratei dobânzii sau ale cursului de schimb sunt mai avantajoase pentru 
utilizatorii serviciilor de plată.

Art. 103. Utilizatorul serviciilor de plată este informat în cel mai scurt timp cu privire la orice 
modifi care  survenită în legătură cu rata dobânzii, în conformitate cu art. 97 alin. (3), cu excepţia 
cazului în care părţile au convenit asupra  unei frecvenţe specifi ce sau a unei modalităţi în care 
informaţia trebuie transmisă ori făcută disponibilă.

Art. 104. Modifi cările ratei dobânzii sau ale cursului de schimb folosit în cadrul operaţiunilor 
de plată sunt introduse şi calculate într-un mod neutru, care să nu facă discriminări între 
utilizatorii serviciilor de plată.

Secţiunea a 3-a. Denunţarea unilaterală a con tractului-cadru

Art. 105. Utilizatorul serviciilor de plată poate denunţa unilateral contractul-cadru oricând, 
dacă părţile nu au convenit o perioadă de notificare. O astfel de perioadă nu poate depăşi 30 
de zile.

Art. 106. Denunţarea unilaterală de către utilizatorul serviciilor de plată a unui contract -cadru 
încheiat pe o durată determinată mai mare de 12 luni sau pe o durată nedeterminată se face 
în mod gratuit pentru utilizatorul serviciilor de plată, după expirarea a 12 luni.

Art. 107. (1) În toate cazurile  ce nu se încadrează la art. 106, preţul perceput de prestatorul 
de servicii de plată pentru denunţarea unilaterală a contractului de către utilizatorul serviciilor 
de plată trebuie să corespundă costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plată, să se 
limiteze la acoperirea acesto ra, să nu conducă la obţinerea de venituri suplimentare sau la 
descurajarea utilizatorului de a denunţa unilateral contractul.

(2) Înainte de încheierea contractului, precum şi în contractul-cadru, prestatorul de servicii 
de plată stabileşte şi comunică utilizatorului preţul total aferent denunţării unilaterale a contractului 
sau modul de calcul al acestuia.

Art. 108. În cazul în care se convine astfel în contractul-cadru, prestatorul de servicii de 
plată poate  denunţa unilateral un contract-cadru încheiat pe o durată nedeterminată prin 
transmiterea unui preaviz cu cel puţin două luni înainte, astfel cum este prevăzut la art. 97 alin 
(3).

Art. 101-108
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Art. 109. Preţul perceput periodic pentru serviciile de plată este suportat de către utilizatorul 
serviciilor de plată doar proporţional cu perioada care precedă încetarea contractului. În cazul 
în care preţul este plătit în avans, acesta este rambursat proporţional.

Art. 110.[1] Prevederile prezentei secţiuni nu aduc atingere prevederilor legale cu privire la 
nulitatea contra ctelor sau la imposibilitatea executării acestora şi nici a celor cu privire la dreptul 
părţilor de a solicita încetarea contractului ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către o parte 
a obligaţiilor contrac tuale.

Secţiunea a 4-a. Informaţii oferite înainte de executarea 
şi după e  xecutarea unei operaţiuni de plată individuală

Art. 111. Înainte de executarea oricărei operaţiuni de plată individuală stabilită printr-un 
contract-cadru, iniţiată de un plătitor, prestatorul de servicii de plată oferă, la cererea plătitorului 
exprimată pentru această operaţiune specifică de plată, informaţii explicite c u privire la:

a) termenul maxim de executare;
b) preţul ce trebuie suportat de către plătitor;
c) defalcarea sumelor incluse în preţ, unde este cazul.

Art. 112. (1) După ce suma unei operaţiuni de plată individuală este debitată din contul 
plătitorului sau în cazul în care plătitorul nu utilizează un cont de plăţi, după primirea ordinului 
de plată prestatorul de servicii de plată al plătitorului pune la dispoziţia acestuia, fără întârziere  
nejustifi cată, astfel cum este  prevăzut la art. 97 alin. (3), următoarele informaţi i:

a) o referinţă care să permită plătitorului identificarea fiecărei operaţiuni de plată şi, dacă 
este cazul, informaţii privind beneficiarul plăţii;

b) valoarea operaţiunii de plată în moneda în care este debitat contul de plăţi al plătitorului 
sau în moneda utilizată pentru ordinul de plată;

c) pre ţul total corespunzător operaţiunii de plată şi, unde este cazul, defalcarea sumelor 
incluse în preţul total sau dobânda suportată de către plătitor;

d) dacă este cazul,  cursul de schimb utilizat în cadrul operaţiunii de plată de către prestatorul 
de servicii de plată al plătitorului şi valoarea totală a operaţiunii de plată după con versia monetară 
respectivă;

e) data valutei debitării contului sau data primirii ordinului de plată.
(2)[2] Prestatorii de servicii de plată furnizează plătito rului-consumator gratuit, pe suport 

hârtie sau în altă formă indicată expres de către utilizator care să permită plătitorului să stocheze 
şi să reproducă identic informa ţia nemodificată, o dată pe lună, informaţiile menţionate la alin. (1).

(3) În plus, dacă părţile convin, informaţiile menţionate la alin. (1) pot fi transmise sau făcute 
disponibile, în mod periodic, cel puţin o dată pe lună, într-o  modalitate aleasă de consumator 
şi acceptată de prestator, astfel încât con  sumatorul să poată stoca şi reproduce informaţii 
identice.

(4) Consumatorii pot renunţa la dreptul prevăzut la alin. (2) numai printr-o solicitare expresă 
formulată în acest scop, cu indicarea altei modalităţi gratuite de informare.

Art. 113. (1) După executarea unei operaţiuni de plată individuală, prestatorul serviciilor 
de pl ată al benefi ciarului plăţii îi furnizează fără întârziere nejustifi cată benefi ciarului, în 
conformitate cu prevederile art. 97 alin. (3), următoarele informaţii:

a) o referinţă care să permită beneficiarului plăţii identificarea operaţiunii de plată şi, unde 
este cazul, a plătitorului, precum şi orice informaţii transfer ate odată cu operaţiunea de plată;

[1] Art. 110 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 197/2010.
[2] Alin. (2) al art. 112 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 8 din Legea 

nr. 197/2010.

Art. 109-113



905 •  O.U.G. nr. 113/2009

b) valoarea operaţiunii de plată în moneda în care este creditat contul de plăţi al beneficiarului 
plăţii;

c) preţul total corespunzător operaţiunii de plată şi, unde este cazul, defalcarea sumelor 
incluse în acesta sau dobânda suportată de către beneficiarul plăţii;

d) dacă este cazul, cursul de schimb utilizat în cadrul operaţiunii de plată de către prestatorul 
de servicii de plată al beneficiarului plăţii şi valoarea operaţi unii de plată înaintea conversiei 
monetare;

e) data valutei creditării contului.
(2)[1] Prestatorii de servicii de plată furnizează beneficiarului-consumator gratuit, o dată pe 

lună, informaţiile menţionate la alin. ( 1), pe suport hârtie sau în altă formă indicată expres de 
către utilizator.

(3) În plus, dacă părţile convin, inform aţiile menţionate la alin. (1) pot fi transmise sau făcute 
disponibile, în mod periodic, cel puţin o dată pe lună, într-o modalitate aleasă de consumator 
şi acceptată de pres tator, astfel încât consumatorul să poată stoca şi reproduce informaţii 
identice.

(4) Consumatorii pot renunţa la dreptul prevăzut la alin. (2) numai printr-o solicitare expresă 
formulată în acest scop, cu indicarea altei m odalităţi gratuite de informare.

Titl  ul IV. Drepturi şi obligaţii privind prestarea 
şi utilizarea serviciilor de piaţă

Capitolul I. Dispoziţii comune

Art. 114. (1)[2] Prevederile prezentului titlu reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în 
cazul operaţiuni lor de plată singulară, al contractelor-cadru şi al operaţiunilor de plată prevăzute 
de acestea.

(2) În cazul în care utilizatorul nu acţionează în calitate de consumator, părţile pot conveni 
să nu aplice, total sau parţial, prevederile art. 115, art. 122 alin (2) şi (3), art. 128, art. 129, 
art. 131-140, art. 146-149, ar t. 164-173, precum şi să convină asupra unei alte perioade de 
timp decât cea stabilită la art. 127.

(3) Prestatorii de servicii de plată pot acorda utilizatorilor serviciilor de plată mai multe 
drepturi şi beneficii decât cele menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 115. (1) Prestatorul de servicii de plată n  u solicită utilizatorului serviciilor de plată niciun 
fel de plată pentru îndeplinirea obligaţiilor în materie de informare sau pentru luarea măsurilor 
corective şi de prevenire prevăzute în prezentul titlu, dacă nu  se prevede altfel la art. 143, 149 
şi 162.

(2) Preţul pe care îl poate solicita prestatorul de servicii de plată în conformitate cu alin. (1) 
trebuie să fie convenit de comun acord cu utilizatorul serviciilor de plată şi să se limiteze la 
acoperirea costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plată, să nu conducă la obţinerea 
de venitu ri suplimentare de către prestatorul de servicii de plată sau la descurajarea utilizatorului 
de a solicita informaţii ori de a solicita luarea măsurilor corective şi de prevenire.

Art. 116. În ca zul în care o operaţiune de plată nu implică nicio conversie monetară, 
benefi ciarul plăţii suportă preţul perceput de prestatorul său de servicii de plată, iar plătitorul 
suportă preţul perceput de prestatorul său de servicii de plată.

[1] Alin. (2) al art. 113 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 9 din Legea 
nr. 197/2010.

[2] Alin. (1) al art. 114 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 10 din Legea 
nr. 197/2010.
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Art. 117. Benefi ciarul plăţii nu poate solicita plătitorului un preţ suplimenta r pentru utilizarea 
unui anumit instrument de plată.

Art. 118. (1) În cazul instrumentelor de plată care, în conformitate cu contractul-cadru, 
privesc numai operaţiunile de plată individuale care nu depăşesc 25 euro sau echivalentul în 
lei a 25 euro la data efectuării tranzacţiei ori care au o limită de cheltuieli de 100 euro sau 
echivalentul în lei a 100 euro ori depozitează fonduri ce nu depăşesc niciodată 100 euro sau 
echivalentul în lei a 100 euro la data efectuării tranzacţiei, prestatorii de servicii de plată pot 
conveni cu utilizatorii serviciilor de plată:

a) ca art. 124 alin. (1) lit. b), art. 125 lit. c) şi d), precum şi art. 134 şi 135 să nu se aplice 
în cazul în care instrumentul de plată nu permite blocarea sau împiedicarea unei utilizări 
ulterioare a acestuia;

b) c a art. 128-132 să nu se aplice în cazul în care instrumentul de plată este utilizat anonim 
sau în cazul în care, din alte motive care ţin de natura instrumentului de plată, prestatorul de 
servicii de plată nu este în măsură a dovedi că o anumită operaţiune de plată a fost autorizată;

c) ca, prin derogare de la art. 143, prestatorul de servicii de plată să nu fie obligat să îl 
notifice pe utilizatorul serviciilor de plată în legătură cu refuzul unui ordin de plată, în cazul în 
care neefectuarea plăţii reiese din context;

d) ca, prin derogare de la art. 146-149, plătitorul să nu poată revoca ordinul de plată după 
transmiterea ordinului de plată sau după exprimarea co nsimţământului său pentru executarea 
operaţiunii de plată către beneficiarul plăţii;

e) ca, prin derogare de la art. 154-157, să se aplice alte termene de executare.
(2) Pentru operaţiunile de plată transfrontaliere efectuate  pe teritoriul Uniunii Europene sau 

în Spaţiul Economic European, sumele prevăzute la alin. (1) sunt de 30 euro sau echivalentul 
în lei a 30 euro, în cazul instrumentelor de plată, şi de 150 euro ori echivalentul în lei a 150 
euro, în cazul limitelor de cheltuieli sau al fondurilor depozitate.

Art. 119. În cazul  monedei electronice, în sensul art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 227/2007, 
cu modifi cările şi completările ulterioare, art. 130-135 din prezenta ordonanţă de urgenţ ă nu 
se aplică dacă:

a) prestatorul de servicii de plată al plătitorului nu poate îngheţa contul de plăţi sau nu poate 
bloca instrumentul de plată;

b) conturile de plăţi au o limită de cheltuieli sau depozitează fonduri ce nu depăşesc 150 
euro ori echival entul în lei a 150 euro sau instrumentele de plată privesc operaţiuni ce nu 
depăşes c 150 euro ori echivalentul în lei a 150 euro.

Art. 1191.[1] (1) Contractele de credit legate de serviciile de plată încheiate de prestatorii de 
servicii de plată, precum şi garanţiile reale şi personale afectate garantării creditului constituie 
titluri executorii.

(2) Garanţiile constituite în favoarea prestatorilor de servicii de plată în scopul garantării 
creditelor legate de serviciile de plată, care îndeplinesc condiţiile de publicitate prevăzute de 
lege, conferă acestora prioritate faţă de terţi, inclusiv statul, ale căror creanţe şi garanţii au 
îndeplinit ulterior condiţiile de publicitate.

Capitolul II. Autorizarea operaţiunilor de plată

Secţiunea 1. Consimţământul şi li mitele de utilizare a instrumentului de plată

Art. 120. O operaţiune de plată este considerată autorizată dacă plătitorul şi-a exprima t 
consimţământul pentru executarea operaţiunii de plată.

[1] Art. 1191 a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 42/2011.

Art. 117-120
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Art. 121. (1) Consimţământul de a executa o operaţiune de plată sau o serie de operaţiuni 
de plată trebuie să fi e dat în forma convenită între plătitor şi prestatorul său de servicii de 
plată. În absenţa unu i astfel de consimţământ, operaţiunea de plată este considerată ca fi ind 
neautorizată.

(2) Procedura de exprimare a consimţământului trebuie convenită între plătitor şi prestatorul 
de servicii de plată.

Art. 122.  (1) O operaţiune de plată poate fi  autorizată de către plătitor fi e înainte, fi e după 
executarea sa, dacă plătitorul şi prestatorul său de servicii de plată au convenit astfel.

(2) Plătitorul îşi poate retrage consimţământul în orice moment, dar nu mai târziu de momentul 
irevocabilităţii, în conformitate cu prevederile art. 146-149.

(3) Consimţământul exprima t pentru executarea mai multor operaţiuni de plată poate fi 
retras urmând ca orice operaţiune de plată viitoare să fie considerată neautorizată.

Art. 1 23. (1) În cazul în care este utilizat un instrument specifi c de plată pentru exprimarea 
consimţământului, plătitorul şi prestatorul său de servicii de plată pot  conveni asupra unor limite 
de cheltuieli pentru operaţiunile executate prin instrumentul de plată respectiv.

(2) În cazul în care este convenit în contractul-cadru, prestatorul de servicii de plată îşi 
poate rezerva dreptul de a bloca instrumentul de plată din motive justificate în mod obiectiv, 
legate de securi tatea instrumentului de plată, de o suspiciune de utilizare neautorizată sau 
frauduloasă a acestuia sau, în cazul unui instrument de pl ată cu o linie de credit, de un risc 
sporit în mod semnificativ ca plătitorul să fie în incapacitatea de a se achita de obligaţia de 
plată.

(3) În cazurile menţionate la alin. (2), prestatorul d e servicii de plată informează în modul 
convenit plătitorul în legătură cu blocarea instrumentului de plată şi cu motivele acestui blocaj, 
dacă este posibil, înainte de  blocare şi, cel mai târziu, imediat după blocarea acestuia, cu 
excepţia cazului în care furnizarea acestei informaţii aduce atingere motivelor de siguranţă 
justificate în mod obiectiv sau este int erzisă de alte dispoziţii legislative relevante.

(4) Prestatorul de servicii de plată deblochează instrumentul de plată sau îl înlocuieşte cu 
un nou instrument de plată odată ce motivele de blocare încetează să mai existe.

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile părţilor cu privire la instru mentele de plată

Art. 124. (1) Utilizatorul serviciilor de plată care foloseşte un instrument de plată are 
următoarele obligaţii:

a) să utilizeze instrumentul de plată în conformitate cu termenii care reglementează emiterea 
şi utilizarea acestuia;

b) să notifice prestatorul de servicii de plată sau entitatea desemnată de acesta, fără 
întârziere nejustificată, de îndată ce ia cunoştinţă de pierderea, furtul, folosirea fără drept a 
instrumentului său de plată sau de orice altă utilizare neautorizată  a acestuia.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1) lit. a), de îndată ce utilizatorul serviciilor de plată primeşte 
un instrument de plată, acesta, în mod special, ia toate măsurile rezonabile pentru a păstra 
elementele de securitate personalizate în siguranţă.

Art. 125. Prestatorul serviciilor de plată care emite un instrument de plată are următoarele 
obligaţii:

a) să se asigure că elementele de securitate personalizate ale instrumentului de plată nu 
sunt accesibile altor părţi în afară de utiliza torul serviciilor de plată care are dreptul de utilizare 
a instrumentului de plată, fără a aduce atingere obligaţiilor utilizatorului serviciilor de plată 
prevăzute la art. 124;

b) să nu trimită un instrument de plată nesolicitat, cu excepţia cazului în care instrumentul 
de plată transmis deja utilizatorului serviciilor de plată trebuie înlocuit;
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c) să se asigure că în orice moment sunt dispo nibile mijloace corespunzătoare care să 
permită utilizatorului serviciilor de plată să facă o notificare în temeiul art. 124 a lin. (1) lit. b)
sau să ceară deblocarea în temeiul art. 123 alin. (4);

 d) să pună la dispoziţia utilizatorului serviciilor de plată, la cerere, mijloacele de a dovedi, 
timp de 18 luni de la notificare, că a făcut o astfel de notificare;

e) să împ iedice orice utilizare a instrumentului de plată, odată ce a fost făcută notificarea 
în temeiul art. 124 alin. (1) lit. b).

Art. 126. Prestatorul de serv icii de plată îşi asumă toate riscurile legate de transmiterea 
unui instrument de plată solicitat sau nesolicitat către un plătitor sau de transmiterea oricăror 
elemente de securitate personalizate ale acestuia.

Secţiunea a 3-a. Operaţiuni de plată neautorizate sau executate incorect

Art. 127. (1) Prestatorul de servicii de pla tă corectează o operaţiune  de plată numai dacă 
utilizatorul serviciilor de plată semnalează, fără întârziere nejustificată, prestatorului său de 
servicii de plată, dar nu mai târziu de 13 luni de la data debitării, faptul că a constatat o operaţiune 
de  plată neautorizată sau executată incorect, care dă naştere unei plângeri, inclusiv în condiţiile 
art. 164-173.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care prestatorul de  servicii de plată nu şi-a 
îndeplinit obligaţia de a furniza sau de a face disponibile informaţiile legate de această operaţiune 
de plată, în conformitate cu prevederile titlului III.

Art. 128. În cazul în care un utilizator al serviciilor de plată neagă faptul că a autorizat o 
operaţiune de plată executată sau susţine că operaţiunea de plată nu a fost corect executată, 
prestatorul de servicii de plată trebuie să demonstreze că operaţiunea de plată a fost autentifi cată, 
înregistrată corect, introdusă în conturi şi nu a fost afectată de nicio defecţiune tehnică ori de 
alte defi cienţe.

Art. 129. În cazul în care un utilizator al serviciilor de plată neagă faptul că a autorizat o 
operaţiune de plată executată, folosirea în sine a unui instrument de plată care a fost înregistrat 
de prestatorul de servicii de plată nu este în mod necesar sufi cientă pentru a dovedi că 
operaţiunea de plată a fost autorizată de către plătitor sau că plătitorul a acţionat în mod 
fraudulos ori că nu a respectat, intenţionat sau din neglijenţă gravă, una ori mai multe dintre 
obligaţiile care îi revin în temeiul art. 124.

Art. 130. (1) Fără a aduce atingere art. 127, în cazul unei operaţiuni de plată neautorizate, 
prestatorul de servicii de plată al plătitorului are obligaţia ca, imediat:

a) să ramburseze plătitorului suma aferentă operaţiunii de plat ă neautorizate respective;
b) să readucă contul de plăţi debitat, în situaţia în care s-ar fi aflat dacă operaţiunea de 

pl ată neautorizată nu s-ar fi efectuat, dacă este cazul.
(2) O compensaţie financiară suplimentară s e poate stabili în conformitate cu legislaţia 

aplicabilă contractului încheiat între plătitor şi prestatorul său de servicii de plată.

Art. 131. (1) Prin derogare de la  art. 130, plătitorul suportă pierderile legate de orice 
operaţiuni de plată neautorizate care rezultă din utilizarea unui instrument de plată pierdut sau 
furat ori, în cazul în care plătitorul nu a păst rat în siguranţă elementele de securitate personalizate, 
pierderile care rezultă din folosirea fără drept a unui instrument de plată până la momentul 
notifi cării realizate conform art. 124 alin. (1) lit. b).

(2) Pierderile suportate de plătitor pot fi în valoare de cel mult 150 euro sau echivalentul în 
lei al sumei menţionate.

Art. 132. Plătitorul suportă toate pierderile legate de orice operaţiuni neautorizate dacă 
aceste pierderi rezultă în urma fraudei sau  a nerespectării, intenţionate sau din neglijenţă gravă, 
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a uneia sau a mai multor obligaţii car e îi revin în temeiul art. 124. În astfe l de cazuri, suma de 
cel mult 150 euro sau echivalentul în lei al acestei sume nu se aplică.

Art. 133. (1)[1] Plătitorul suport ă pierderi în valoare de cel mult 50 euro sau echivalentul în lei 
al sumei menţionate la data efectuării tranzacţiei neautorizate, în cazul în care plătitorul  nu a 
acţionat în mod fraudulos şi nici nu şi-a încălcat, cu intenţie, obligaţiile ce îi revin în te meiul art. 124.

(2) Evaluarea răspunderii plătitorului se face ţinând cont, în special, de natura elementelor 
de securitate personalizate ale instrumentului de plată şi de situaţiile în care acesta a fost 
pierdut, furat sau folosit fără drept.

Art. 134. Plătitorul nu suportă nicio consecinţă fi nanciară care rezultă  din utilizarea unui 
instrument de plată pierdut, furat sau folosit fără drept după notifi carea realizată conform art. 124 
alin. (1) lit. b), exceptând cazul în care acesta a acţionat în mod fraudulos.

Art. 135. În cazul în care prestatorul de servicii  de plată nu pune la dispoziţie mi jloacele 
adecvate care să permită notifi carea în orice moment a unui instrument de plată pierdut, furat 
sau deturnat, astfel cum se prevede la art. 125 alin. (1) lit. c), plătitorul nu este răspunzător 
pentru consecinţele fi nanciare care rezultă din utilizarea unui astfel de instrument de plată, 
exceptând cazul în care acesta a acţionat în mod fraudulos.

Secţiunea a 4-a. Rambursare pentru operaţiuni de plată iniţiate 
de sau prin intermediul benefi ciarului plăţii

Art. 136. (1) Plătitorul are dreptul la rambursare din partea prestatorului său de servicii de 
plată a unei operaţiuni de plată autorizate iniţiate de sau prin intermediul unui beneficiar al plăţii 
care a fost deja executată, dacă sunt  îndeplinite următoarele condiţii:

a) autorizaţia nu specifică, în momentul emiterii acesteia, suma exactă a operaţiunii de 
plată;

b) suma operaţiunii de plată a depăşit suma la care s-ar fi putut aştepta în mod rezonabil 
plătitoru l, luând în calcul profilul cheltuielilor sale anterioare, condiţiile din contractul său cadru 
şi circumstanţele relevante pentru cazul respectiv.

(2) La cererea prestatorului de servicii  de plată, plătitorul furnizează element e concrete 
legate de condiţiile menţionate la alin. (1).

(3) Ra mbursarea constă în suma totală a operaţiunii de plată executate.

Art. 137. (1) Plătitorul poate solicita rambursarea prevăzută la art. 136 pentru o operaţiune 
de plată autorizată, iniţiată de sau prin intermediul unui benefi ciar al plăţii, în termen de 8 
săptă mâni de la data la care fondurile au fost debitate.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de rambursare, prestatorul de 
se rvicii de plată fie rambursează întreaga sumă a operaţiunii de plată, fie justifică refuzu l de a 
rambursa suma, indicând organismele pe care plătitorul le poate sesiza în temeiul art. 178-182, 
în cazul în care nu acceptă justificarea oferită.

(3) Dreptul prestatorului de servicii de plată de a refuza rambursarea, după împlinirea 
termenului de  8 săptămâni de la data la care fondurile au fost debitate, nu se aplică în situ aţia 
prevăzută la art. 138.

Art. 138. În cazul operaţiunilor de debitare directă, plătitorul şi prestatorul său de servicii 
de plată pot conveni în contractul-cadru ca plătitorul să aibă dreptul la rambursare din partea 
prestatorului său de servicii de plată, chiar dacă nu s unt întrunite condiţiile de rambursare 
prevăzute la art. 136.

[1] Alin. (1) al art. 133 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea 
nr. 197/2010.

Art. 133-138
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Art. 139. În scopul aplicării art. 136 alin. (1) lit. b), plătitorul nu poate invoca motive legate 
de operaţiuni de schimb valutar dacă s-a aplicat cursul de schimb de referinţă convenit cu 
prestatorul său de servicii de plată în conformitate cu art. 93 alin. (1) lit. d) şi cu art. 99 pct. 3 
lit. b).

Art. 140. În contractul-cadru dintre plătitor şi prestatorul său de servicii de plată se poate 
conveni ca plătitorul să nu aibă dreptul la nicio rambursare în cazul în care şi-a exprimat 
consimţământul de a executa operaţiunea de plată direct către prestatorul său de servicii de 
plată şi, dacă este cazul, informaţiile privind operaţiunile de plată viitoare au fost transmise sau 
au fost puse la dispoziţia plătitorului, în forma convenită, cu cel puţin 4 săptămâni înainte de 
data scadenţei, de către prestatorul de servicii de plată sau de către benefi ciarul plăţii.

Capitolul III. Executarea operaţiunilor de plată

Secţiunea 1. Ordine de plată

Art. 141. (1) Momentul primirii ordinului de plată reprezintă momentul în care ordinul de 
plată, transmis direct de către plătitor ori indirect de către sau prin intermediul unui beneficiar 
al plăţii, este primit de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului.

(2) În cazul în care momentul primirii nu este într-o zi lucră toare pentru prestatorul de servicii 
de plată al plătitorului, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.

(3) Prestatorul de servicii de plată poate stabili o oră-limită aproape de sfârşitul zilei lucrătoare, 
dup ă care orice ordin de plată primit se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.

Art. 142. În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată care iniţiază un ordin de plată şi 
prestatorul său de servicii de plată convin ca executarea ordinului de plată să înceapă într-o 
an umită zi sau la sfârşitul unei anumite perioade ori în ziua în care plătitorul a pus fonduri la 
dispoziţia prestatorului său de servicii de plată, momentul primirii, în sensul art. 154-156, este 
considerat  ziua convenită. În cazul în care ziua convenită nu este o zi lucrătoare pentru 
prestatorul de servicii de plată, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.

Art. 143. (1) În cazul în care prestatorul de servicii de plată refuză executarea unui ordin 
de plată, refuzul şi, dacă este posibil, motivele refuzului, precum şi procedura de remediere a 
oricăror erori de fapt care au condus la refuz sunt notifi cate utilizatorului serviciilor de plată, 
dacă acest lucru nu este interzis prin alte prevederi legislative relevante.

(2) Prestatorul de servicii de plată transmite sau pune la dispoziţie  notificarea, în modul 
convenit, în cel mai scurt timp şi, în orice situaţie, în termenele specificate în art. 154-156.

(3) Contractul-cadru poate include o condiţie ca, în cazul în care refuzul este justificat în 
mod obiectiv , prestatorul de servicii de plată să poată percepe un preţ pentru această notificare.

Art. 144. În cazurile în care sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite în contractul-cadru 
încheiat cu plătitorul, prestatorul de servicii de plată al plătitorului nu poate refuza executarea 
unui ordin de plată autorizat, indiferent dacă ordinul de plată a fost iniţiat de un plăti tor sau de 
un benefi ciar al plăţii ori prin intermediul acestuia din urmă, dacă acest lucru nu este interzis 
prin alte prevederi legislative relevante.

Art. 145. În sensul art. 154-156 şi al art. 164 -173, un ordin de plată a cărui executare a fost 
refuzată se consideră că nu a fost primit.

Art. 146. Utilizatorul serviciilor de plată nu poate revoca un ordin de plată după ce acesta 
a fost primit de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului decât în cazul menţionat la 
art. 142 şi cel târziu până la sfârşitul zilei lucrătoare care precedă ziua convenită.

Art. 139-146
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Art. 147. În cazul în care operaţiunea de plată este iniţiată de sau prin intermediul benefi ciarului 
plăţii, plătitorul nu poate revoca ordinul de plată după transmiterea acestuia sau după exprimarea 
consimţământului său de executare a operaţiunii de plată către benefi ciarul plăţii.

Art. 148. Prin excepţie de la prevederile art. 147, plătitorul poate revoca ordinul de plată, 
în cazul unei debitări directe şi fără a aduce atingere drepturilor de rambu rsare, cel târziu la 
sfârşitul zilei lucrătoare care precedă ziua convenită pentru debitarea fondurilor.

Art. 149. (1) După limitele de timp specifi cate la art. 146-148, ordinele de plată pot fi  revocate 
numai dacă utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul său de servicii de plată convin astfel.

(2) În cazul menţionat la art. 147 şi 148, este necesar şi acordul beneficiarului plăţii.
(3) În cazul în care se convine în contractul-cadru, prestatorul de servicii de plată poate 

percepe un preţ de revocare.

Secţiunea a 2-a. Sume transferate

Art. 150. Prestatorul de servicii de plată al plătitorului, pres tatorul de servicii de plată al 
beneficiarului plăţii, precum şi toţi intermediarii prestatorilor de servicii de plată transferă întreaga 
sumă a operaţiunii de plată fără a percepe vreun preţ din suma transferată.

Art. 151. Benefi ciarul plăţii şi prestatorul său de servicii de plată pot conv eni ca prestatorul 
de servicii de plată să perceapă preţul din suma transferată înainte de a credita benefi ciarul 
plăţii cu suma respectivă. În acest caz, valoarea totală a operaţiunii de plată şi preţ ul perceput 
sunt specifi cate în mod separat în informaţiile transmise benefi ciarului plăţii.

Art . 152. În cazul în care din suma transferată este perceput vreun preţ, altul decât cel 
prevăzut la art. 151:

a) prestatorul de servicii de plată al plătitorului se asigură că  beneficiarul plăţii primeşte 
suma totală a operaţiunii de plată iniţiate de plătitor;

b) prestatorul de servicii de plată al beneficiarului se asigură că beneficiarul plăţii primeşte 
suma totală a operaţiunii de plată, în cazurile în care operaţiunea de plată este iniţiată de către 
sau prin intermediul  beneficiarului plăţii.

Secţiunea a 3-a. Termenul de executare şi data valutei

Art. 153. (1) Prezenta secţiune se aplică:
a) operaţiunilor de plată în euro;
b) operaţiunilor naţionale de plată efectuate în lei;
c) operaţiunilor de plată care implică o singură conversie monetară între euro şi lei, cu 

condiţia ca serviciul de conversie monetară necesar să fie realizat în România şi, în cazul 
operaţiunilor de plată transfrontaliere, transferul transfrontalier să aibă loc în euro.

(2) Prezenta secţiune se apli că şi altor operaţiuni de plată, dacă utilizatorul serviciilor de 
plată şi prestatorul de servicii de plată nu convin altfel, cu excepţia art. 159 şi 160, care se 
aplică  în orice situaţie.

(3) În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată convin, 
pentru operaţiunile de plată transfrontaliere prevăzute la alin. (2) şi efectuate pe teritoriul Uniunii 
Europene sau în Spaţiul Economic European, asupra unei perioade mai lungi decât cea 
prevăzută la art. 154-156, această perioadă nu poate depăşi 4  zile lucrătoare din momentul 
primirii o rdinului de plată, în conformitate cu art. 141 şi 142.

Art. 154. (1) Prestatorul de servicii de plată al plătitorului asigură că, după momentul primirii 
ordinului de plată, în conformitate cu art. 141 şi 142, suma operaţiunii de plată este creditată 
în contul prestatorului de servicii de plată al benefi ciarului plăţii, cel mai târziu până la sfârşitul 
urmă toarei zile lucrătoare.

Art. 147-154
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(2) Până la data de 1 ianuarie 2012, un plătitor poate conveni cu prestatorul său de servicii 
de plată o perioadă care să nu depăşească 3 zile lucrătoare. Aceste perioade pot fi prelungite 
cu o zi lucrătoare supli mentară pentru operaţiunile de plată iniţiate pe suport hârtie.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul operaţiunilor de plată naţionale.

Art. 155. Prestatorul de servicii de plată al benefi ciarului plăţii atribuie o dată a valutei şi 
pune la dispoziţie suma operaţiunii de plată în contul de plăţi al benefi ciarului plăţii după ce 
prestatorul de servicii de plată a primit fondurile, în conformitate cu art. 159 şi 160.

Art. 156. Prestatorul de servicii de plată al benefi  ciarului plăţii transmite prestatorului de 
servicii de plată al plătitorului ordinul de plată iniţiat de către sau prin intermediul benefi ciarului 
plăţii în termenele convenite între benefi ciarul plăţii şi prestatorul său de servicii de plată, astfel 
încât plata să poată fi  făcută, în ceea ce priveşte debitarea directă, la data scadentă conveni tă.

Art. 157. În cazul în care benefi ciarul plăţii nu are un cont de plăţi la prestatorul de servicii 
de plată, fondurile sunt puse la dispoziţia benefi ciarului plăţii de către prestatorul de servicii de 
plată care primeşte fondurile pentru benefi ciarul plăţii în termenul prevăzut la art. 154-156.

Ar t. 158. (1) În cazul în care un consumator plasează numerar într-un cont de plăţi deschis 
la presta torul de servicii de plată în moneda respectivului cont de plăţi, prestatorul de servicii 
de plată se asigură că suma este disponibilă şi că i se atribuie o dată a valutei imediat după 
momentul primirii fondurilor.

(2) În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată nu este consumator, suma este dispo nibilizată 
cu o dată a valutei care este cel târziu următoarea zi lucrătoare după primirea fondurilor.

Art. 159. (1) Data valutei la care se face creditarea contului de plăţi al benefi ciarului plăţii 
nu poate fi  ulterioară zilei lucrătoare în care suma ce face obiectul operaţiunii de plată este 
creditată în contul prestatorului de servicii de plată al benefi ciarului plăţii.

(2) Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plăţii se asigură că suma operaţiunii de 
plată se află la dispoziţia beneficiarului plăţii imediat după ce această sumă este creditată în 
contul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plăţii.

Art. 160. Data valutei la care se face debitarea contului de plăţi al plătitorului nu poate fi  
anterioară momen tului în care suma ce face obiectul operaţiunii de plată este debitată din 
contul respectiv.

Capitolul IV. Răspunderea juridică

Secţiunea 1. Coduri unice de identifi care incorecte

Art. 161. Ordinul de plată este considerat ca fiind corect executat în ceea ce priveşte 
beneficiarul plăţii specificat prin codul unic de identificare , dacă ordinul de plată este executat 
în conformitate cu codul unic de identificare.

Art. 162. (1) În cazul în care codul unic de identifi care furnizat de utilizatorul serviciilor de 
plată este incorect, prestatorul  de servicii de plată nu răspunde, în conformitate cu art. 164-173, 
pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a operaţiunii de plată.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prestatorul de servicii de plată al plătitorului trebuie să 
depună toate eforturile rezonabile pentru a recu pera fondurile implicate în operaţiunea de plată.

(3) Prestatorul de servicii de plată poate percepe un preţ utilizatorului serviciilor de plată 
pentru operaţiunea de recuperare, dacă este convenit în contractul-cadru.

Art. 163. În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată furnizează informaţi i suplimentare 
faţă de cele prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. a) sau la art. 99 pct. 2 lit. b), prestatorul de servicii 
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de plată răspunde numai pentru executarea operaţiunilor de plată, în conformitate cu codul 
unic de identifi care furnizat de utilizatorul serviciilor de plată.

Secţiunea a 2-a. Neexecutar ea sau executarea incorectă a operaţiunilor

Art. 164. (1) În cazul în care un ordin de plată este iniţiat de plătitor, prestatorul său de 
servicii de plată este ţinut responsabil în faţa plătitorului, fără a aduce atingere art. 127, 162, 
163 şi  176, pentru executarea corectă a operaţiunii de plată, cu excepţia cazului prevăzut la 
alin. (2).

(2) Dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului poate dovedi plătitorului şi, dacă este 
cazul, prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plăţii că prest atorul de servicii de plată 
al beneficiarului plăţii a primit suma care face obiectul operaţiunii de plată în conformitate cu 
art. 154, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plăţii este ţinut r esponsabil în faţa 
beneficiarului plăţii pentru executarea corectă a operaţiunii de plată.

Art. 165. Dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului este ţinut responsabil în conformitate 
cu art. 164, acesta rambursează, fără întârziere, plătitorului suma ce face obiectul operaţiunii 
de plată neexecutate sau incorect executate şi, dacă este cazul, restabileşte contul de plăţi 
debitat la starea în care s-ar fi  afl at dacă operaţiunea de plată incorectă nu ar fi  avut loc.

Art. 166. Dacă prestatorul de servicii de plată al benefi ciarului plăţii este ţinut responsabil 
în conformitate cu art. 164, acesta pune imediat la dispoziţia benefi c iarului plăţii suma care 
face obiectul operaţiunii de plată şi, dacă este cazul, creditează suma corespunzătoare în 
contul de plăţi al acestuia.

Art. 167. Prestatorul de servicii de plată al plătitorului depune, la cerere, eforturi imediate, 
indiferent de răspunderea sa în conformitate cu art. 164, pentru a ide ntifi ca şi a urmări operaţiunea 
de plată şi pentru a-l notifi ca pe plătitor cu privire la rezultate, în cazul unei operaţiuni de plată 
neexecutate sau incorect executate în care ordinul de plată este iniţiat de plătitor.

Art. 168. Dacă un ordin de plată este iniţiat de sau prin intermediul benefi ciarului plăţii, 
prestatorul său de servicii de plată este ţinut responsabil în faţa benefi ciarului plăţii, fără a 
aduce atingere art. 127, 162, 163 şi 176, pentru:

 a) transmiterea corectă a ordinului de plată către prestatorul de servicii de plată al plătitorului, 
în conformitate cu art. 156;

b) efectu area operaţiunii de plată în conformitate cu obligaţiile sale prevăzute la art. 159.

Art. 169. (1) Dacă presta torul de servicii de plată al benefi ciarului plăţii este ţinut responsabil 
în conformitate cu art. 168 lit. a), acesta retransmite imediat ordinul de plată în cauză către 
prestatorul de servicii de plată  al plătitorului.

(2) Dacă prestatorul de servicii  de plată al beneficiarului plăţii este ţinut responsabil în 
conformitate cu art. 168 lit. b), acesta ga rantează punerea la dispoziţia beneficiarului plăţii a 
sumei ce face obiectul operaţiunii de plată, imediat după ce această sumă este creditată în 
contul de plăţi al prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plăţii.

Art. 170. În cazul unei operaţiuni de plată neexecutate sau executate incorect pentru care 
prestatorul de servicii de plată al benefi ciarului plăţii nu este ţinut responsabil în conformitate 
cu art. 168, prestatorul de servicii de plată al plătitorului este răspunzător faţă de plătitor.

Art. 171. În cazul în care, conform art. 170, prestatorul de servicii de plată al plătitorului 
este ţinut responsabil, acesta rambursează plătitorului, în mod corespunzător şi fără întârzieri 
nejustifi cate, suma ce face obiectul operaţiunii de plată neexecutate sau incorect executate şi 
restabileşte contul de plăţi debitat la starea în care s-ar fi  afl at dacă operaţiunea de plată 
incorect executată nu ar fi  avut loc.

Art. 164-171
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Art. 172. Prestatorul de servicii de plată al benefi ciarului plăţii depune, la cerere, eforturi 
imediate, indiferent de răs punderea sa prevăzută la art. 168-171, pentru a identifi ca şi a urmări 
operaţiunea de plată şi pentru a-l notifi ca pe benefi ciarul plăţii cu privire la rezultate, în cazul 
unei operaţiuni de plată neexecutate sau incorect executate în care ordinul de plată este iniţiat 
de sau prin intermediul benefi ciarului plăţii.

Art. 173. Prestatorii de servicii de plată sunt răspunzători în faţa utilizatorilor serviciilor de 
plată al acestora pentru toate pierderile cauzate,  inclusiv pentru eventualele dobânzi aplicate 
utilizatorilor serviciilor de plată ca urmare a neexecutării sau a executării în mod defectuos a 
operaţiunii de plată.

Art. 174. Orice compensaţie fi nanciară suplimentară faţă de cea prevăzută în prezentul 
capitol poate fi  stabilită în conformitate cu legea aplicabilă contractului în cheiat între utilizatorul 
serviciilor de plată şi prestatorul său de servicii de plată.

Art. 175. (1) În cazul în care răspunderea unui prestator de servicii de plată în conformitate 
cu art. 168-173 revine unui alt prestator de servicii de plată sau unui intermediar, prestator ul 
de servicii de plată sau intermediarul respectiv compensează primul prestator de servicii de 
plată pentru toate pierderile survenite sau sumele achitate în conformitate cu art. 168-173.

(2) O compensaţie financiară complementară se poate stabili în conformitate cu acordurile 
încheiate între prestatorii de servicii de plată şi/sau intermediari şi cu legislaţia aplicabilă 
acordul ui încheiat între aceştia.

Art. 176. Răspunderea prevăzută la cap. II, III şi IV nu intervine în împrejurări anormale şi 
neprevăzute, în afara controlului persoanei care le invocă şi ale căror consecinţe nu ar fi  putut 
fi  evitate în pofi da tuturor d iligentelor în acest sens sau în cazul în care un prestator de servicii 
de plată este obligat să respecte alte dispoziţii legislative.

Capitolul V. Protecţia datelor

Art. 177. (1) Sistemele de plăţi şi prestatorii de servicii de plată pot procesa datele personale 
în cazul în care acest lucru este necesar pentru a garanta prevenirea, anchetarea şi detectarea 
fraudelor în domeniul plăţilor.

(2) Procesarea datelor  personale se realizează în conformitate cu Legea nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

Capitolul VI. Competenţă, sesizare şi control

Secţiunea 1. Competenţă şi sesizare

Art. 178. (1)[1] În vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă 
de către prestatorii de servicii de plată, consumatorii, alte părţi interesate, inclusiv asociaţiile 
de consumatori, pot să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumator  ilor, iar 
utilizatorii persoane juridice pot să sesizeze Garda Financiară în legătură cu cazurile de încălcare 
de către prestatorii de servicii de plată a dispoziţiilor titlurilor III şi IV din prezenta ordonanţă 
de urgenţă ori să iniţieze acţiuni în justiţie împotri va prestatorilor de servicii de plată care au 
încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

[1] Alin. (1)-(3) de la art. 178 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din 
O.U.G. nr. 61/2010.

Art. 172-178



915 •  O.U.G. nr. 113/2009

(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, respectiv Garda Financiară 
informează, după caz, reclamantul, în răspunsul formulat către acesta, despre existenţa 
procedurilor extrajudiciare de soluţionare a diferendelor.

(3) În vederea soluţionării pe cale amiabilă a eventualelor diferende şi fără a se aduce   
atingere dreptului consumatorilor şi utilizatorilor persoane juridice de a iniţia acţiuni în justiţie 
împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Aut  oritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, 
respectiv Garda Financiară, consumatorii şi utilizatorii persoane juridice pot apela la procedurile 
extrajudiciare de soluţionare a diferendelor.

(4) În cazul încălcării de către instituţiile de plată a dispoziţiilor titlului II, utilizatorii serviciilor 
de plată se pot adresa Băncii Naţionale a României în calitate de autoritate responsabilă cu 
supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată.

Art. 179.[1] (1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre 
utilizatorii şi prestatorii  serviciilor de plată şi fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor 
serviciilor de plată de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată 
care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a 
sesiza Autoritatea Naţio  nală pentru Protecţia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plată 
şi alte părţi interesate pot recurge la procedura medierii, în temeiul prevederilor Legii 
nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modifi cările şi 
completările ulterioare.

(2) În cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii cooperează în mod activ cu organismele 
din alte state membre care asigură soluţionarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre 
utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată.

Secţiunea a 2-a. Contravenţii şi sancţiuni

Art. 180.[2] (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 181 se 
fac de către reprezentanţii împuter niciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 
respectiv de către Garda Financiară, la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor de consumatori, 
a utilizatorilor persoane juridice ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor 
legale,  sunt sau pot fi afectate interesele acestora.

(2) Autoritat  ea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Garda Financiară au competenţe 
conform alin. (1) în cazul prestatorilor de servicii de plată al căror stat membru de origine este 
România şi în cazul agenţiilor sau sucursalelor pentru care România este stat membru gazdă 
şi care acţionează în conformitate cu dreptul de stabilire.

Art. 181. (1) Constituie   contravenţii încălcarea dispoziţiilor din cadrul titlului III referitoare 
la transparenţa  pentru  condiţii şi cerinţe de informare, precum şi încălcarea dispoziţiilor 
art. 115-art. 122 alin. (2) şi (3), art. 123 alin. (2), (3) şi (4), art. 125-art. 127 alin. (1), art. 128-art. 130 
alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 133-art. 136 alin. (1) şi (3), art. 137 alin (2), art. 143 alin. (1) şi 
(2), art. 144, art. 149 alin. (2), art. 150-152, art. 153 alin. (3), art. 154-art. 1 58 alin. (1), art. 159, 
160, art. 162 alin. (2) şi (3), art. 165-169, art. 171-173, care se sancţionează cu amendă de la 
50.000 lei la 100.000 lei.

(2) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a Guvernu-
lui.

[1] Art. 179 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I din O.U.G. nr. 31/2012.
[2] Art. 180 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 61/2010.
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Art. 182. Contravenţiilor prevăzute la art. 181 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 3-a. Infracţiuni

Art. 183.[1] Prestarea fără drept cu titlu profesional a serviciilor de plată prevăzute la art. 8 
constituie infracţiune şi se p edepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 184.[2] Împiedicarea fără drept a exerc itării potrivit prezentei legi a competenţelor de 
supraveghere ale Băncii Naţionale a României constituie infracţiune şi se pedepseşte  cu 
închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii ş  i fi nale

Art. 185. (1) Entităţile care prestează servicii de plată la data i  ntrării  în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, pentru continuarea activităţii trebuie să solicite Băncii Naţionale a 
României autorizarea în conformitate cu dispoziţiile titlului II şi reglementărilor emise în aplicarea 
acestuia până la data de 31 decembrie 2010.

(2) Entităţilor prevăzute la alin. (1), care până la data de 30 aprilie 2011 nu dispun de 
autorizaţie potrivit prevederilor titlului II, le este interzisă continuarea desfăşurării activităţii de 
prestare de servicii de plată.

Art . 186. (1) Banca Naţională a României elaborează reglementări în aplicarea titlului II, 
care vor fi  publicate în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

(2) În scopul unei aplicări unitare a dispoziţiilor titlului II şi a reglementărilor emise în baza 
acestuia, Banca Naţională a României poate emite instrucţiuni şi precizări, care se publică pe 
pagina  de internet a Băncii Naţionale a României.

Art. 187. Prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aduce atingere 
aplicării prevederilor Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru 
consum destinate  consumatorilor, persoane fi zice, republicată, cu modifi cările ulterioare, ori 
altor dispoziţii legale relevante, care sunt conforme cu legislaţia comunitară a plicabilă condiţiilor 
de acordare a creditelor pentru consum.

Art. 188. Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 
2009, cu excepţia art. 186 alin. (1), care intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe 
de urgenţă în Monitoru l Ofi cial al României, Partea I.

Art. 189. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa Guvernului 
nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea 
I, nr. 82 din 30 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 119/2004, se abrogă.

Art. 190. Art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor 
la încheierea şi executarea contractelor la di stanţă, republicată în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, cu modifi cările ulterioare, se abrogă.

Art. 191.[3] (1) Până la modifi carea contractelor afl ate în derulare la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru  asigurarea conformităţii cu dispoziţiile titlurilor III şi 

[1] Art. 183 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 220 pct. 1 din Legea nr. 187/2012.
[2] Art. 184 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 220 pct. 2 din Legea nr. 187/2012.
[3] Art. 191 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 197/2000.
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IV, prestatorii de servicii de plată asigură aplicarea dispoziţiilor din prezenta ordonanţă de 
urgenţă.

(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1), prestatorii de servicii de plată trebuie să poată face 
dovada că au informat ut ilizatorii de servicii de plată cu privire la noile condiţii aplicabile şi la 
necesitatea modificării contractelor.

*
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 1-4, 6-7, 9-27, 29-88 şi ale art. 93 

din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului   din 13 noiembrie 2007 
privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/
CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria L, nr. 319 din 5 decembrie 2007.

Art. 191



9. Legea nr. 136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România

publicată în
M. Of. nr. 303 din 30 decembrie 1995

cu modificările şi completările aduse prin:
O.G. nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 

(M. Of. nr. 20 8  din 26 august 1997);
Legea nr. 172/2004 pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi 

reasigurările în România (M. Of. nr. 473 din 26 mai 2004);
O.U.G. nr. 61/2005 pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi 

reasigurările în România (M. Of. nr. 562 din 30 iunie 2005), aprobată prin Legea nr. 283/2005 
(M. Of. nr. 897 din 7 octombrie 2005);

Legea nr. 113/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru 
modifi carea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor (M. Of. nr. 421 din 16 mai 2006);

Legea nr. 172/2006 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
România (M. Of. nr. 436 din 19 mai 2006);

Legea nr. 180/2007 pentru abrogarea dispoziţiilor cap. III1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările în România (M. Of. nr. 413 din 20 iunie 2007);

Legea nr. 304/2007 pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările în România (M. Of. nr. 784 din 19 noiembrie 2007);

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 
din 10 iunie 2011);

O.U.G. nr. 94/2013 pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 93/2012 privind înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
precum şi pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
România (M. Of. nr. 643 din 18 octombrie 2013), aprobată prin Legea nr. 148/2015 (M. Of. nr. 436 
din 18 iunie 2015);

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor (M. Of. nr. 550 din 24 iulie 2015).

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1.[1] În România, activitatea de asigurare se desfăşoară sub forma asigurărilor de viaţă 
şi a celor generale, facultative sau obligatorii, în condiţiile legii.

Art. 11.[2] În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnifi caţii:
1. contractant al asigurării – persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea 

unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare;
2.[3] vehicul – orice mijloc de transport, cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe 

uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, excepţie făcând cele 
care se deplasează pe şine, bicicletele sau vehiculele cu tracţiune animală;

3. persoană păgubită – persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul 
suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere 
civilă;

4. prejudiciu – efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit 
printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;

5. Birou Naţional – organizaţie profesională, constituită în  conformitate cu Recomandarea 
nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de 

[1] Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 172/2004.
[2] Art. 11 a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 61/2005.
[3] Pct. 2 al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 304/2007.
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Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, şi care grupează 
s  ocietăţile de asigurare care sunt autorizate într-un stat să practice asigurarea de răspundere 
civilă auto;

6. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – biroul naţional din România;
7. limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse  

prin accidente de vehicule[1]:
a) teritoriul României;
b) teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic 

European;
c) teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre  ale Uniunii Europene în care nu 

există birou naţional;
8. Carte Verde – document internaţional de asigurare emis în numele biroului naţional, în 

conformita te cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de 
Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru 
Europa a ONU;

9.[2] franşiză – partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare 
fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare;

10.[3] vigneta – autocolant care se aplică pe parb rizul vehiculului sau în alt loc vizibil din 
exterior, care atestă existenţa unei poliţe de asigurare RCA pentru vehiculul respectiv, eliberat 
împreună cu poliţa de asigurare RCA.

Art. 2. În asigurarea facultativă rap orturile dintre asigurat  şi asigurător, precum şi drepturile 
şi obligaţiile fi ecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigu rare.

Art. 3.[4] În asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat şi asigurător, drepturile şi 
obligaţiile fi ecărei părţ i sunt stabilite prin lege.

Art. 4.[5] În sensul prezentei legi, este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru 
pagube produse prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie, în limitele teritoriale de 
acoperire.

Art. 5.[6] Asigurarea obligatorie se practică:
a) de către societăţile de   asigurare din România autorizate de Comisia de Supraveghere 

a Asigurărilor;
b) de către societăţile de asigurare autorizate de autorităţile competente din statele membre 

ale Uniunii Europ ene care desfăşoară activitate în România conform dreptului de stabilire şi 
liberei circulaţii a serviciilor. Societăţile de asigurare care au dreptul să practice asigurarea 
obligatorie conform alin. 1, la cererea potenţialului asigurat, încheie asigurarea eliberând un 
înscris doveditor.

Art. 6.[7]  Operaţiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare prin cedarea   şi 
primirea unor riscuri pe piaţa internă şi internaţională de asigurări.

[1] Potrivit art. II din Legea nr. 304/2007, „în tot cuprinsul Legii nr. 136/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare, termenul «autovehicul» se înlocuieşte cu termenul «vehicul»”. Înlocuirea a 
fost avută în vedere în întreg actul normativ.

[2] Pct. 9 al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea 
nr. 283/2005.

[3] Pct. 10 al art. 11 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 304/2007.
[4] Art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 172/2004.
[5] Art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 61/2005.
[6] Art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 61/2005.
[7] Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 172/2004.
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În operaţiunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat şi reasigurător, drepturile şi 
obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare.

Art. 7.[1] Abrogat.

Art. 8.[2] Avizarea şi  constatar  ea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea 
şi plata despăgubirilor ori a sumelor asigurate se efectuează în condiţiile legii şi ale normelor 
adoptate în baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru asigurările obligatorii, 
sau ale contractului de asigurare, în cazul asigurărilor facultative.

Pentru evenimentele în care au fos t implicate două vehicule, din care au rezultat numai 
pagube materiale, avizarea societăţilor din domeniul asigurărilor se poate face şi în baza unui 
formular tipizat, eliberat de societăţile din domeniul asigurărilor, denumit constatare amiabilă 
de accident, în care conducătorii vehiculelor respective consemnează circumstanţele producerii 
evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum şi a propriilor 
asigurători.

Forma, dimensiunile, conţinutul, precum şi procedurile  privind utilizarea formularului tipizat 
se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Capitolul II. Contractul de asigurare

Art. 9-47.[3] Abrogate.

Capitolul III.[4] Asigurarea obligatorie de răspundere civi lă 
pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Art. 48. (1)[5] Persoanele fizice sau juridice care au în pro prietate v  ehicule supuse înmatriculării/
înregistrării[6] în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de 
răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale 
de acoperire şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, 
precum şi să aplice pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior vigneta.

(2)[7] Persoanele care intră pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate/înregistrate în 
afara teritoriului României se consideră asigurate, în condiţiile prezentei legi, în una dintre 
următoarele situaţii:

a) dacă numărul de înmatriculare/înregistrare atestă asigurarea potrivit legii statului în care 
este î nmatriculat/înregistrat vehiculul sau acordurilor internaţionale de asigurare valabile în 
România;

b) dacă posedă documente internaţionale de asigurare valabile în România.
(3) Fac excepţie de la dispoziţiile preze ntului articol persoanele fizice şi juridice, pe timpul 

utilizării vehiculelor pe ntru cursele de întreceri, raliuri sau antrenamente, care se pot asigura 
facultativ pentru astfel de riscuri.

[1] Art. 7 a fost abrogat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 172/2004.
[2] Art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 304/2007.
[3] Art. 9-47 au fost abrogate prin art. 192 pct. 1 din Legea nr. 71/2011.
[4] Titlul capitolului III este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea 

nr. 283/2005. 
[5] Alin. (1) al art. 48 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 304/2007.
[6] Potrivit art. II din Legea nr. 304/2007, „în tot cuprinsul Legii nr. 136/1995, cu modificările şi 

completările ulterioare, […] termenul «înmatriculat» se înlocuieşte cu termenul «înmatriculat/
înregistrat»”. Înlocuirea a fost avută în vedere în întreg actul normativ.

[7] Alin. (2) al art. 48 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 61/2005.

Art. 7-48
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Art. 481.[1] (1) La înscrierea în circulaţie, la efectuarea de modifi cări în certifi catul de 
înmatriculare/înregistrare sau în cartea de ide  ntitate a unui vehicul şi la efectuarea verifi cărilor 
tehnice periodice, este obligatorie prezentarea dovezii existenţei unei asigurări de răspundere 
civilă pentru pagube produ se prin accidente de vehicule, în condiţiile prezentei legi.

(2) Contractul de asigurare atestă existenţa asigurării de răspundere civ  ilă pentru pagube 
produse prin accidente de vehicule. Încheierea contra ctului de asigurare de răspundere civilă 
pentru pagube produse prin accidente de vehicule se dovedeşte cu poliţa de asigurare/
documentul Carte Verde.

Art. 49.[2] Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile 
de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accid  ente de vehicule, precum 
şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în conformitate cu:

a) legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu 
cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă  şi cel prevăzut 
în contractul de asigurare;

b) legislaţia românească în vigoare, în cazul în care persoanele păgubite sunt cetăţeni ai 
statelor membre ale Uniunii Europene, în timpul unei călătorii ce leagă direct două teritorii în 
c are este valabil tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, dacă nu există birou 
naţional pe teritoriul traversat în care s-a produs accidentul.

Art. 50. (1)[3] Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le 
plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare 
corporală sau deces, precum şi prin av arierea ori distrugerea de bunuri.

(2)[4] În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele 
aflate  în afara vehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel 
vehicul, cu excepţia conducătorului vehiculului   respectiv.

(3)[5] Se acordă despăgubiri şi în cazul în ca re persoanele care formulează pretenţii de 
despăgubiri sunt soţul (soţia) sau persoane care se află în întreţinerea proprietarului ori 
conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accide ntului.

(4)[6] Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile 
aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel vehicul, 
numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent   cu proprietarul 
sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului 
ori conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului.

Art. 51. Despăgubirile, astfel cum sunt prevăzute la art. 49 şi 50, se acordă şi în cazul în 
care cel care conducea vehiculul, răspunzător de producerea accidentului, este o altă persoană 
decât asiguratul.

Despăgubirile se plătesc şi atunci când persoanele păgubite nu au domiciliul , reşedinţ a 
sau sediul în România.

În caz de vătămare corporală sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere 
de bunuri, se acordă despăgubiri dacă vehiculul care a produs accidentul este identificat şi 
asigura t, chiar dacă autorul accidentului a rămas neidentificat.

[1] Art. 481, introdus prin art. I pct. 39 din Legea nr. 172/2004, este reprodus astfel cum a fost 
modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 61/2005.

[2] Art. 49 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 61/2005.
[3] Alin. (1) al art. 50 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 40 din Legea 

nr. 172/2004.
[4] Alin. (2) al art. 50 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 61/2005.
[5] Alin. (3) al art. 50 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 40 din Legea 

nr. 172/2004.
[6] Alin. (4) al art. 50 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 61/2005.
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Art. 52.[1] În cazul în care, pentru acelaşi proprietar de vehicul, la data producerii accidentului, 
existau mai multe asigurări valabile, despăgubirea se suportă în părţi egale de către toţi 
asigurătorii. Despăgubirea se va plăti integral de către asigurătorul la care s-a adresat persoana 
păgubită, urmând ca ulterior asigurătorul în cauză să se îndrepte împotriva celorlalţi asigurători 
pentru recuperarea părţii de despăgubire, plătită în numele acestora.

Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul despre încheierea unor astfel de asigurări 
cu alţi asigurători.

Art. 53.[2] Prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform legii 
se stabilesc: aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, limitele teritoriale de 
acoperire, nivelul despăgubirilor, condiţiile de plată, dur ata asigurării, facilităţile şi penalizările 
aplicabile asiguraţilor, criteriile şi condiţiile pentru acordarea sau retragerea auto  rizaţiei, 
persoanele care au obligaţia să încheie contracte de asigurare, modalitatea de gestionare a 
cazurilor de refuz al asigurătorului de a încheia asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
auto, dacă este cazul, precum şi alte informaţii referitoare la acest tip de asigurare.

Art. 54.[3] Despăgubirea se stabileşte şi se efectuează conform art. 43 şi 49, iar în cazul 
stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente 
produse de vehicule afl ate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită 
împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia, stabilită în prezentul 
capitol, cu citarea ob  ligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului 
în calitate de intervenienţi forţaţi.

Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse pe teritoriul României de vehicule 
aflate în proprietatea persoanelor asigurate în străinătate se exercită împotriva asigurătorului 
prin reprezentanţele de despăgubiri sau prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, 
după caz, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 48 alin. 2.

Art. 55.[4] Despăgubirile se plătesc de către asigurător persoanelor fi zi ce sau juridice păgubite.
Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii asiguratului.
Despăgubirile se plătesc asiguraţilor dacă aceştia dovedesc că au despăgubit persoanele 

păgubite şi despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58.
Odată cu încasarea despăgubirii, persoanele păgubite vor declara în scris că au fost 

despăgubite pentru pagubele suferite şi c   ă nu mai au nici o pretenţie de la asigurătorul de 
răspundere civilă şi asigurat (persoana v inovată) în legătură cu paguba respectivă.

În situaţia efectuăr ii plăţii de către asigurătorul de răspundere civilă direct în contul bancar 
al persoanei păgubite, aceasta se consideră a fi integral despăgubită dacă în termen de 30 de 
zile de la data int rării sumei în contul său bancar nu a notificat asigurătorului de răspundere 
civilă eventualele obiecţii referitoare la cuantumul despăgubirii.

În cazul în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul conform prevederilor 
art. 22, eventuala diferenţă de despăgubire dintre asigurarea facultativă şi asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă auto rămâne pe contul asigurării facultative, neputând fi recuperată de la 
asigurat (persoana vinovată), dacă despăgubirea plătită din asigurarea facultativă nu depăşeşte 
limita maximă a despăgubirii ce poate fi acordată de asigurător pentru prejudiciile cauzate în 
unul şi acelaşi accident de vehicul, prevăzută de legislaţia în vigoare.

Art. 56.[5] Persoanele care folosesc pe teritoriul României vehicule înmatriculate/înregistrate 

[1] Alin. (1) al art. 52 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 61/2005.
[2] Art. 53 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 61/2005.
[3] Art. 54 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 304/2007.
[4] Art. 55 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 61/2005.
[5] Art. 56 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 61/2005, cu 

excepţia alin. (2), care este reprodus astfel cum a fost modificat ulterior prin art. I pct. 3 din Legea 
nr. 283/2005.

Art. 52-56
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în străinătate şi neasigurate în străinătate, potrivit art. 48 alin. 2, sau a căror asigurare expiră 
pe durata şederii în România datorează prime de asigurare conform prevederilor legale.

Personalul poliţiei de frontieră nu va verifica documentele de asigurare pentru vehiculele 
înmatriculate/înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele 
de înmatriculare/înregistrare fiind garanţia asigurării.

La intrarea sau ieşirea din ţară, personalul poliţiei de fro  ntieră de la punctele de control 
pentru trecerea frontierei de stat a României va controla documentele de asigurare şi va solicita 
proprietarului, împuternicitului acestuia sau conducătorului vehiculului înmatriculat/înregistrat 
în state terţe dovada plăţii primei de asigurare datorate. Per  soanele neasigurate sau persoanele 
care la control nu pot face dovada asigurării ori a plăţii acesteia vor fi obligate să încheie 
asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule şi să achite 
prima de asigurare la enti tăţile desemnate în acest sens de către asigurătorii care au dreptul 
să practice asigurarea obligatorie conform art. 5 alin. (1).

Vehiculele înmatriculate/înregistrate în state terţe care intră pe teritoriul României de pe 
teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu vor fi supuse controlului privind documentele 
de asigurare, acest control putând fi efectuat numai prin sondaj.

Art. 57.[1] Abrogat.

Art. 58. Asigurătorul recuperează sumele plătite drept despăgubiri de la persoana 
răspunzătoare de producerea pagubei, în următoarele cazuri:

a) accidentul a fost produs cu intenţie;
b) accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale 

privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, chiar  dacă aceste 
fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracţiuni săvârşite cu 
intenţie;

c) accidentul a fost produs în timpul când autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie încearcă 
să se sustragă de la urmărire;

d) persoana răspunzătoare de producerea pagubei a  condus vehiculul fără consimţământul 
asiguratului.

Art. 59.[2] Abrogat.

Capitolul III1.[3] Abrogat.

Capitolul IV. Fonduri de protecţie

Art. 60 .[4] Abrogat.

Art. 61.[5] Abrogat.

Art. 611.[6]  Abrogat.

[1] Art. 57 a fost abrogat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 61/2005.
[2] Art. 59 a fost abrogat prin art. I pct. 46 din Legea nr. 172/2004.
[3] Dispoziţiile capitolului III1, introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 172/2006, au fost abrogate 

prin art. unic din Legea nr. 180/2007.
[4] Art. 60 a fost abrogat prin art. 41 lit. a) din Legea nr. 213/2015.
[5] Art. 61 a fost abrogat, potrivit art. IV alin. (3) din Legea nr. 113/2006, la data preluării, de către 

Fondul de protecţie a victimelor străzii, a întregii activităţi, a bunurilor mobile şi imobile afectate 
activităţii, precum şi a disponibilităţilor financiare de la administratorul Fondului de protecţie a victimelor 
străzii.

[6] Art. 611 a fost abrogat prin art. 41 lit. a) din Legea nr. 213/2015.

Art. 57-611
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Capitolul V. Sancţiuni

Art. 62.[1] Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului de protecţie a victimelor 
străzii constituit conform prevederilor art. 251 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitat e cu 
reglementările legale în vigoare, aplicabile la colectarea creanţelor bugetare. Dobânzile şi 
penalităţile vor fi virate în contul fondul ui respectiv.

Art. 63. (1)[2] Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte:
a) neplata la termen a despăgubirilor datorate  din asigurarea obligatorie de răspundere 

civilă pentru pagube produse prin acciden te de vehi  cule, căt re persoanele păgubit e sau către 
asiguraţi, în condiţiil  e normelor emise în baza art. 53;

b)[3] neplata la termen a sumelor destinate Fondului de protecţie a victimelor străzii, precum 
şi a contribuţiei procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurărilor obligatorii;

c)[4] nedepunerea la asigurători de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu 
titlu de prime de asigurare, dacă fapta nu constituie infracţiune;

d) nerespectarea de către asigurători a obligaţiilor prevăzute la art . 36 alin. 2;
e) nerespectarea de către asigurători a obligaţiilor  prevăzute la art. 49;
f) neluarea de către asigurători a declaraţiei de despăgubire prevăzute la art. 55 alin. 4;
g) nerespectarea de către asigurători a interdicţiei de recuperare a diferenţei de despăgubire 

dintre asigurarea facultativă şi asigur  area obligatorie de răspundere civilă auto, în condiţiile 
art. 55 alin. 6;

h) necomunicarea de către brokerul de asigurare către asigurător a producerii riscului 
asigurat, în termenul prevăzut în contr  actul de asigurare, în condiţiile art. 19 alin. 3.

(2)[5] Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se constată şi se sancţionează după cum urmează[6]:
a) pentru faptele asi gurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu avertisment scris sau 

cu amendă  de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) şi cu limitarea operaţiunilor, cu int erzicerea 
temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activităţii de asigurare, pen tru una sau 
mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei asigurătorilor;

b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevăzute la alin. 1 
lit. a), b), d )-g), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

c) pentru faptele agenţilor de asigurare, prevăzute la alin. 1 lit. c), cu amendă de la 500 lei 
(RON) la 1.000 lei (RON);

d) pentru faptele brokerilor, prevăzute la alin. 1 lit. c) şi h), cu avertisment scris sau cu 
amendă de la  1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) şi cu interzicerea temporară sau definitivă a 
activităţii definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu suspendarea ori 
retragerea autorizaţiei;

e) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g) ori pentru faptele brokerilor 
pr evăzute la alin. 1 lit. c) şi h), săvârşite în mod repetat sau cu rea-credinţă, cu limitarea 
operaţiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exer citării activităţii 

[1] Art. 62 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 43 din Legea nr. 213/2015.
[2] Alin. (1) al art. 63 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 34 din O.U.G. nr. 61/2005.
[3] Lit. b) de la alin. (1) al art. 63 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 43 din Legea 

nr. 213/2015.
[4] Lit. c) de la alin. (1) al art. 63 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 7 din 

Legea nr. 283/2005.
[5] Alin. (2) al art. 63 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 7 din Legea 

nr. 283/2005.
[6] Partea introductivă de la alin. (2) al art. 63 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin 

art. VII pct. 1 din O.U.G. nr. 94/2013.

Art. 62-63
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de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea 
autorizaţ iei asigurătorilor.

(21)[1] Constatarea contravenţiilor se face de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare 
şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)[2] Sancţiunile pentru faptele prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) şi g) se aplică fie 
asigurătorilor prevăzuţi la alin. 2 lit. a), fie persoan elor prevăzute la alin. 2 lit. b).

(4)[3] Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a normelor adoptate în aplicarea acesteia se 
constată de către persoanele anume împuternicite de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
şi se sancţionează de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(5) Decizia de sancţionare este semnată de preşedintele Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor şi produce efecte la data comunicării ei persoanei sancţion ate.

Art. 64. (1)[4] Încălcarea de către persoanele fi zice sau juridice a obligaţiei de asigurare 
prevăzute la art. 48 şi 56 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 
lei la 20.000.000 lei şi cu reţinerea certifi catului de înmatriculare/înregist  rare a vehiculului, până 
la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.

(2)[5] Constatarea şi aplicarea acestora se fac de către personalul Poliţiei.

Art. 65.[6] Abrogat.

Art. 66.[7] Pentru s ancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 63 şi 64, plângerile se depun 
la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art. 67.[8] Nivelul amenzilor prevăzute la art. 63 şi 64 se va actualiza prin hotărâri ale 
Guvernului, în corelaţie cu evoluţia indicelui preţ urilor de consum.

Art. 68.[9] Contravenţiilor prevăzute la art. 63 şi 64 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilo  r, aprobată cu modifi cări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare 
prevederilor prezentei legi.

Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale

Art. 69.[10] Unităţile de poliţie, unităţile de pompieri, unităţile medicale din cadrul sistemului 
medical public şi privat, medicii de familie şi celel alte autorităţi publice competente să cerceteze 
accidente de vehicule sau alte evenimente, după ca z, vor com  unica, la cererea asigurătorilor, 
în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, actele şi datele cu privire la cauzele şi împrejurările 
producerii riscur  ilor asigurate şi la pagubele provocate, în vederea stabilirii şi plăţii de către 
asigurători a indemnizaţiilor de asigurare.

[1] Alin. (21) al art. 63 a fost introdus prin art. VII pct. 2 din O.U.G. nr. 94/2013.
[2] Alin. (3) de la art. 63 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 34 din 

O.U.G. nr. 61/2005.
[3] Alin. (4) şi (5) ale art. 63 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 51 din 

Legea nr. 172/2004.
[4] Alin. (1) al art. 64 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 61/2005.
[5] Alin. (2) al art. 64 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 52 din Legea 

nr. 172/2004.
[6] Art. 65 a fost abrogat prin art. I pct. 53 din Legea nr. 172/2004.
[7] Art. 66 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 54 din Legea nr. 172/2004.
[8] Art. 67 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 55 din Legea nr. 172/2004.
[9] Art. 68 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 56 din Legea nr. 172/2004.
[10] Art. 69 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 36 din O.U.G. nr. 61/2005.

Art. 64-69
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Art. 691.[1] În România, asigurările şi re  asigurările sunt supuse dispoziţiilor Codului civil şi 
ale prezentei legi.

Art. 692.[2] Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme obligatorii în aplicarea 
dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi.

Art. 70. Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 1996.
Pe data intrării în vigoare a prezente i legi se abrogă: Titlul XIII, Cartea I „Despre contractul 

d  e asigurare”, din Codul comercial, Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat, 
republicat în 1988, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.715/1971 pentru stabilirea unor măsuri 
în executarea Decretului nr. 471/1971, Hotărârea Guvernului nr. 387/1990 privind unele măsuri 
în legătură cu asigurarea vehiculelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

[1] Art. 691 a fost introdus prin art. I pct. 58 din Legea nr. 172/2004 şi este reprodus astfel cum a 
fost modificat prin art. 192 pct. 2 din Legea nr. 71/2011.

[2] Art. 692 a fost introdus prin art. I pct. 58 din Legea nr. 172/2004 şi este reprodus astfel cum a 
fost modificat prin art. 192 pct. 3 din Legea nr. 71/2011.

Art. 691-70



10. Ordinul nr. 1136/2007 
privind aprobarea Normelor de igienă 

pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală

publicat în
M. Of. nr. 484 din 19 iulie 2007

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 1507/2007 pentru modifi carea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 

privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală (M. Of. nr. 626 
din 12 septembrie 2007);

Ordinul nr. 930/2014 pentru modifi carea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice 
nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală 
şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de 
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea 
obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei (M. Of. nr. 615 din 
20 august 2014).

Având în vedere prevederile titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii Publice, văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei sanitare de stat nr. E.N. 6.848/2007,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin: 

Art. 1. Se aprobă Normele de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală, prevăz ute 
în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Autoritatea de sănătate publică din Ministerul Sănătăţii Publice şi Inspecţia sanitară 
de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, inspecţiile sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele 
şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, unităţile publice şi private din domeniu vor duce la 
îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 78-83 din Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobar ea Normelor de igienă şi a recomandărilor 
privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 140 
din 3 iulie 1997, cu modifi cările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, şi intră în vigoare 
în termen de 60 de zile de la publicare.

Anexa nr. 1

Dispoziţii generale

Art. 1. În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:
a)[1] procedură – activitate de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare 

dermală, tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură, epilare, frize  rie, co afură şi 
bărbierit;

[1] Lit. a) de la art. 1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 930/2014.
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b) operator – persoană care este instruită şi execută operaţiunile de piercing, tatuaj, în 
condiţiile legii;

c) estetician – persoană calificată să execute operaţiunile de îngrijire  şi înfrumuseţare;
d)[1] client – persoană care solicită servicii de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, 

de tr atament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură şi epilare, de frizerie, coafură, 
bărbierit;

e)[2] ca  binet – locul în care se desfăşoară activităţile de piercing, tatuare artistică, tatuare 
cosmetică, de tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură şi epilare, de frizerie, 
coafură şi bărbierit;

f) pierc  ing – înţeparea pielii şi a straturilor sale în scopul de a crea o breşă pentru a insera 
o bijuterie sau un alt ornament;

g) piercingul urechii – piercingul lobului şi/sau al zonei superioare cartilaginoase a urechii;
h)[3] tatuare  cosmetică – procedură aplicată prin înţeparea şi introducerea unui pigment 

special în stratul dermic al pielii la nivelul feţei, contur bu ze, pleoape, sprâncene, păr capilar, 
cu caracter permanent sau semipermanent;

i)[4] tatuare artistic  ă – procedură aplicată prin înţeparea şi introducerea unui pigment special 
în stratul dermic al pielii cu caracter permanent sau semipermanent;

j) epilare – proces prin care se îndepărtează temporar sau definitiv părul nedorit din diferite 
z  one ale corpului;

k) machiaj – aplicare temporară a unui produs cosmetic care are această funcţie, pe zona 
feţei, gâtului şi bustului;

l) tratament cosmetic – procedură de cu răţare, masaj şi îngrijire a pielii de un anumit tip al 
tenului sau având o anumită afecţiune;

m) manichiură – proceduri  de îngrijire şi înfrumuseţare a mâinilor şi a unghiilor de la mâini;
n) pedichiură – proceduri de îngrijire şi înfrumuseţare a p icioarelor şi a unghiilor de la 

picioare;
o) aplicarea unghiilor artificiale – modalitate de extensie a unghiilor naturale cu ajutorul 

diferitelo r produse şi tehnici;
p) bărbierit – procedeu de îndepărtare a părului de pe faţă şi gât cu ajutorul unu i instrument 

sau obiect tăios;
q) frizat, coafat – procedură de scurtare, aranjare şi îngrijire a părului;
r ) anestezice – medicamente prin administrarea cărora este diminuată sau suprimată 

sensibilitatea la durere;
s) timp de vindecar e – timpul necesar vindecării canalului în care a fost inserată bijuteria 

sau a zonei în care s-a efectuat tatuajul, după le zarea ţesutului;
ş)[5] implantare dermală – procedură asemănătoare piercingului, dar  fără a crea o breşă, 

se montează în stratul de piele dermal şi cu modelul la suprafaţa pielii.

Art. 2. (1) Cabinetul trebuie să aibă incinte separate pentru fi ecare dintre următoarele 
activităţi:

a) accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilor;
b) desfăşurarea procedurilor;

[1] Lit. d) de la art. 1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 930/2014.

[2] Lit. e) de la art. 1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 930/2014.

[3] Lit. h) de la art. 1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 930/2014.

[4] Lit. i) de la art. 1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 930/2014.

[5] Lit. ş) de la art. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 930/2014.

Art. 2
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c) păstrarea echipamentului, instrumentarului şi a articolelor curate, dezinfectate şi sterile, 
în dulapuri separate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au acces numai 
persoanele autorizate;

d) depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie.
(2 ) Se acceptă amenajarea cel puţin a unui spaţiu pentru c urăţarea, dezinfecţia, steriliza rea 

instrumentarului şi a materialelor refolosibile, în camera de desfăşurare a procedurilor.
(3) Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreţinute, netede, 

lavabile, confecţionate din material e neabsorbante, care să poată fi uşor spălate şi curăţate, 
iar culorile acest or suprafeţe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curăţarea 
se face prin aspirare.

(4) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială şi naturală.
(5) Incint ele trebuie să fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.
(6) Cabinetul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespunzător din punct de 

vedere igienico-sanitar şi bine ventilat.
(7) Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a 

efectuării procedurilor, precu m şi chiuvetă separată pentru spălarea şi dezinfecţia mâinilor, 
situată în camera de desf ăşurare a procedurii. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece 
şi caldă, în cantităţi  suficiente, săpun antibacterian, periuţă de unghii şi prosop de hârtie de 
unică folosinţă sau dispozitive pentru uscarea mâinilor.

(8) Num ărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcţie 
de numărul de operatori şi clienţi ai unităţii.

(9) Toate suprafeţele trebuie menţinute în perfectă stare de curăţenie şi întreţinere. Suprafeţele 
pe care se desfăşoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie să fie 
confecţionate din materiale neporoase, neabsorbante.

(10) Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru precolectarea şi colectarea deşeurilor 
periculoas e, precum şi a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere şi saci colectori 
de unică folosinţă; colectarea, depozitarea, transportul şi neu tralizarea deşeurilor se fac conform 
prevederilor legale în vigoare.

(11) Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor 
de colectare a reziduurilor solide sunt racordate la un hidrant şi la reţeaua de canalizare, pentru  
a fi curăţate când este necesar, cât şi pentru spălarea şi dezinfecţia recipientelor.

(12) Dezinsecţia periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale 
de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile periodice se vor aplica 
proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţi nere, în funcţie de prezenţa vectorilor.

(13) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanţe stupefiante, precum 
şi accesul animalelor în cabinet; este obligatorie afişarea acestor interdicţii la loc vizibil.

(14) La amenajarea cabinetului este obligatoriu să se ia măsuri  de protecţie a locaţiei 
împotriva insectelor şi rozătoarelor.

(15) Cabinetul trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim ajutor, uşor accesibilă, conform 
prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Asigurarea igienei mâinilor operatorului/ esteticianului se face respectându-se 
următoarele reguli:

a) spălar ea mâinilor se face cu săpun antibacterian şi apă curentă potabilă;
b) uscarea se face cu prosoape sau şervete de unică folosinţă sau prin folosirea unui aparat 

de uscare a mâinilor; este inte rzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosinţă;
c) dezinfecţia mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinf ecţiei mâin ilor.

Art. 4. (1) Igiena mâinilor este obligatorie în următoarele situaţii, respectându-se condiţiile 
prevăzute la art. 3:

a) înainte şi după ef ectuarea procedurii;
b) când se contaminează accidental cu sânge, fluide corporale sau secreţii;

Art. 3-4
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c) dup ă îndepărtarea mănuşilor de protecţie;
d) după folosirea toaletei;
e) înainte şi după  servirea mesei;
f) după efectuarea unor operaţiuni care duc la contaminarea mâinilor.
(2) Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt şi curate.
(3) În situaţia în care operatorul/esteticianul  prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritaţii sau 

orice altă afecţiune dermatologică, se interzice practicarea procedurii până la vindecarea 
acestora.

(4)[1] În timpul desfăşurării procedurii de piercing, tatuare  şi implantare dermală îi este 
interzisă operat orului purtarea de inele, brăţări, ceasuri sau alte obiecte decorative pe mâini.

 Art. 5. (1) Cabinetelor în care se desfăşoară activi tăţi de înfrumuseţare li se ap lică dispoziţiile 
Ordinului ministrului  sănătăţii publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
 curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitar e, publicat în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modifi cările ulterioare.

(2) Suprafeţele, instrumentele, echipamentele şi accesoriile utilizate trebuie curăţate, 
dezinfecta te şi/sau sterilizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările 
producătorului.

(3) Materialele, instrumentele, accesoriile şi echipamentele de unică folosinţă se folosesc 
pentru un  singur client.

(4) Toate echipamentele, instrumentele şi materialele de unică folosinţă trebuie îndepărtate 
imediat după ce au fost folosite la un client.

(5) Procedurile pentru operaţiile de sterilizare, recomandate de către producătorul aparatului 
utilizat în acest scop, trebuie să fie disponibile în cursul acţiunilor de inspecţie.

(6) Se admite posibilitatea sterilizării instrumen tarului într-o unitate sanitară specializată. Dacă 
sterilizarea se efectuează în altă parte decât locaţia cabinetului, trebuie să se facă dovada 
sterilizării prin următoarele documente:

a) contractul încheiat între c ele două părţi;
b) data sterilizării şi numele persoanei care a executat sterilizarea;
c) cantitatea şi tipul de instrument ar sterilizat;
d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit;
e) condiţiile de transport al instrumentarului ste rilizat.
(7) Se utilizează doar produse biocide, autorizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările ulterioare.
(8) Soluţiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfecţie, se prepară, se păstrează 

şi se utilizează conform instrucţiunilor producătorului.
(9) Toate recipientele şi containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, 

folosite  pentru dezinfecţie, trebuie etichetate adecvat în p rivinţa conţinutului, concentraţiei şi 
datei la care soluţiile de lucru a u fost preparate.

(10) Echipamentul electric, care n u poate fi imersat în lichid, trebuie curăţat prin ştergere 
şi pulverizat cu un produ s biocid.

(11) Instrumentarul care necesită sterilizare treb uie să fie împachetat individual în ambalaje 
aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură procedură. Ambalajele 
trebuie inscripţionate cu data sterilizării ş i numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele 
cu instrumentele sterilizate trebuie menţinute în condiţii corespunzătoare de asigurare a 
sterilizării şi d epozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate şi praf, la care există acces 
controlat. Este obligatorie afişarea interdicţiei de acces al persoanelor străine în locul/camera 
de păstrare a obiectelor şi echipamentelor curate, sterile sau dezinfectat e.

(12) Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat în privinţa sterilizării, 
utilizându-se indicatorii chimici sau  biologici.

[1] Alin. (4) al art. 4 a fost introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul nr. 930/2014.

Art. 5
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(13) Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului aparatului 
se înregistrează şi trebuie să fie disponibile în cursul acţiunilor de inspecţie.

(14) Înregistrările scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare şi dezinfectare, efectuate 
conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare, 
se păstrează de către persoana responsabilă.

(15) Înregistrările procedurii sterilizării trebuie să cuprindă următoarele:
a) metoda şi parametrii de sterilizare;
b) data sterilizării;
c) cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat;
d) numele sau iniţiala persoanei care a sterilizat instrumentarul;
 e) monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici.
(16) Instrumentarul sterilizat şi depozitat conform prevederilor legale în v igoare, care nu a 

fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire, 
excepţie făcându-se pentru instrumentarul presterilizat.

(17) P ersoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în 
cadrul inspecţiei că procedurile de sterilizare au fost executate corect şi optim.

(18) Dacă se folosesc instrumente presterilizate, trebuie să existe documentaţia furnizată 
de producător în care să fie descrisă metoda de sterilizare şi precizate recomandările de 
depoz itare şi menţinere a sterilităţii. Aceast ă documentaţie trebuie  furnizată în cursul acţiunilor 
de inspecţie. Persoan ele responsabile cu depozitarea şi manipularea instrumentarului ster ilizat 
trebuie să respecte instrucţiunile producătorului de menţinere a  sterilităţii.

(19) Fiecare cabinet sau locaţie temporară trebuie să menţină înregistrările privind dezinfecţia 
şi sterilizarea disponibile în timpul acţiunilor de inspecţie şi acestea trebuie să cuprindă 
următoarele:

a) date despre produsul biocid folosit (denu mire comercială, aviz sanitar, fişă de securitate);
b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;
c) data, frecvenţa dezinfecţiei;
d) numele persoanelor care sunt respons abile cu dezinfecţia.
(20) Curăţenia trebuie efectuată la sfârşitul sau la începutul programului de lucru, precum 

şi ori de câte ori este necesar, de către personal calificat.
(21) Deşeurile periculoase rezultate în urma activităţilor se colectează separat, se depozitează, 

se transportă şi se neutralizează, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii 
şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională 
de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificările ulterioare.

Art. 6. Controlul substanţelor şi al preparatelor chimice pericu loase se face cu respectarea 
următoarelor condiţii:

a) anumite substanţe şi preparate chimice pericu loase folosite în practica curentă trebuie 
să fie înso ţite de fişa de siguranţă a produsu lui, eliberată de către producător, în conformitate 
cu prevede rile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea 
şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu mo dificări prin 
Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului 
nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase, cu modificările ulterioare; fişa de siguranţă trebuie înmânată beneficiarului 
înainte sau odată cu prima livrare a substanţei sau preparatului chimic respectiv;

b) personalul care manipulează as tfel de substanţe sau preparate chimice periculoase 
trebuie să fie instruit şi să semneze fişa de instruire pent ru protecţia muncii, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;

c) substanţele şi preparatele chimice şi cosmetice trebuie să fie folosite în conformitate cu 
instrucţiunile producătorului, în condiţiile legii.

Art. 6
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Art. 7. Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri 
sângerarea.

Art. 8. Înainte de începerea tratamentului se efectuează evaluarea stării pielii, cu respectarea 
următoarelor condiţii:

a) înainte de începerea tratamentului de înfrumuseţare, zona respectivă de piele sau unghie 
trebuie evaluată;

b) dacă clientul prezintă în zona care urmează a fi tratată leziuni deschise, infecţii, inflamaţii 
sau boli dermatologice, tratamentul trebuie amânat.

Art. 9. (1) Angajatorul trebuie să asigure angajaţilor săi cursuri periodice de instruire, 
conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului , astfel încât prin activităţile desfăşurate de aceştia să nu fi e afectată sănătatea lor 
şi a clienţilor.

(2) Personalul angajat are obligaţia de a efectua controale medicale la angajare şi controale 
periodice, conform prevederi lor legislaţiei în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea 
acestor controale medicale se pun la dispoziţia inspectorilor sanitari, în timpul acţiunilor de 
ins pecţie.

(3) Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările domeniului său de activitate.
(4) Personalul angajat trebuie să demonstreze competenţă în folosirea materialelor şi a 

procedurilor, în conformitate c u responsabilităţile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol 
pentru sănătate.

 (5) Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, angajaţii trebuie să aibă la dispoziţie 
trusă de prim ajutor, facilităţi şi personal instruit pentru acordarea primului ajutor.

Anexa nr. 2

Norme de igienă pentru serviciile din cabinetele de piercing şi tatuaj

Art. 1.[1] (1) Spaţiile de  desfăşurare a activităţilor de tatuare, piercing sau implantare dermală 
trebuie să aibă incinte separate, respectându-se prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la ordin, 
după cum urmează:

a) spaţiul de recepţie în care  se asigură accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilor trebuie 
să aibă expuse vizibil toate autorizaţiile, certificatele, aprobările necesare desfăşurării activităţii, 
precum şi sfaturile de îngrijire tatuaj/piercing/implant dermal, informaţii şi avertismente;

b) spaţiul de lucru pentru desfăşurarea activităţilor  de tatuare, piercing sau implantare 
dermală trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 6 mp pentru un modul de lucru. Suprafaţa 
spaţiului de lucru se va calcula în funcţie de numărul de module. Modulele de lucru trebuie să 
fie separate prin panouri despărţitoare. Pentru acest spaţiu trebuie asigurată iluminarea naturală 
şi artificială necesară desfăşurării în condiţii optime a activităţii, aer condiţionat şi ventilator;

c) spaţiul destinat efectuării sterilizării şi păstrării sterilităţii instrumentarului, dispozitiv elor 
şi materialelor sanitare, organizării activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor 
conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea) trebuie să respecte prevederile 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura 
funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, cu modificările ulterioare, şi prevederile 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;

d) spaţiu pentru depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), piercingul  urechii se poate executa şi în alte 

locaţii decât cele special amenajate, cu condiţia utilizării unui dispozitiv special, numit pistol, 

[1] Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordinul nr. 930/2014.

Art. 7-9



933 • O. nr. 1136/2007

precum şi a unor cercei speciali, sterili, destinaţi acestui tip de operaţiune, cu respectarea 
prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(3) Piercingurile şi implantarea dermală se efectuează numai în cabinete specializate. Acestea 
se efectuează numai cu branule sau ace speciale. După efectuarea piercingului, operatorul 
are obligaţia să pună în vedere clientului să revină după 3 zile la control şi la tratament sau ori 
de câte ori este nevoie.

(4) Modulul pentru efectuarea activităţii de tatuare trebuie să cuprindă: fotoliu-pat pentru 
client, masă de lucru pentru pigmenţi şi compartimente pentru materiale necesare procedurii 
de ta tuare, scaun pentru operator, instrumentar şi materiale de lucru specifice activităţii, cutii 
cu capac şi dezinfectant pentru instrumentarul folosit, cutie specială pentru materiale înţepătoare 
şi tăietoare, recipient pentru deşeuri nepericuloase.

(5) Modulul pentru efectuarea activităţii de piercing trebuie să cuprindă: fotoliu-pat pentru 
client, masă de lucru cu compartimente şi materiale necesare procedurii de piercing/implantare 
dermală, instrumentar  şi materiale de lucru specifice activităţii, cutii cu capac şi dezinfectant 
pentru instrumentarul folosit, cutie specială pentru materiale înţepătoare şi tăietoare, recipient 
pentru deşeuri nepericuloase.

(6) Dacă se furnizează şi alte servicii de înfrumuseţare, acestea trebuie să se desfăşoare 
în incinte separate.

(7) Temperatura din camera de lucru trebuie să fie confortabilă, asigurându-se un minimum 
de 22°C.

(8) În spaţiul de luc ru este permis doar accesul operatorului şi clientului, precum şi al cadrelor 
medicale.

Art. 2. Asigurarea echipamentului de  protecţie se face cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Operatorul trebuie să folosească mănuşi ster ile, de tip chirurgical, în timpul executării 

procedurii, fiind obligatorie şi igiena mâinilor; folosirea echipamentului se face cu respectarea 
următoarelor reguli:

a) mănuşile din latex sau vinil se folosesc pentru un singur client; pentru prevenirea alergiei 
prin folosirea prelungită a mănuşilor din latex se vor utiliza mănuşi confecţionate din vinil;

b) mănuşile se înlocuiesc ori de câte ori este întreruptă activitatea şi ope ratorul efectuează 
operaţiuni care duc la contaminarea acestora, precum şi dacă acestea sunt înţepate sau rupte 
în timpul procedurii;

c) nu se folosesc mănuşi de tip menajer; acestea pot fi folosite d oar pentru spălarea 
instrumentarului, curăţenie şi colectarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor prestate.

2.[1] Operatorul trebuie să folosească echipament de lucru, lavabil, curat şi dezinfectat, sau 
de unică folosinţă,  bonetă cu care se acoperă părul în întregime, mască şi ochelari. În cazul 
în care se anticipează posibilitatea de murdărire, trebuie folosite mâneci şi şorţ impermeabil.

3.[2] Abrogat.
4. Este   interzisă folosirea prosoapelor din bumbac ca echipament de protecţie.

Art. 3. (1) În vederea prevenirii transmiterii hepatitei B se recomandă:
a)[3] imunizarea operatorului care efectuează activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare 

cosmetică şi implantare dermală împotriva hepatitei B, atât pentru prote cţia acestuia , cât şi a 
clientului;

b) imunizarea împotriva hepatitei B şi a personalului angajat care este implicat în curăţarea 
instrumentelor care pot penetra pielea,  a produselor contaminate cu sânge şi a echipamentelor; 

[1] Pct. 2 al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Ordinul nr. 930/2014.
[2] Pct. 3 al art. 2 a fost abrogat art. I pct. 6 din Ordinul nr. 930/2014.
[3] Lit. a) de la alin. (1) al art. 3 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 7 din 

Ordinul nr. 930/2014.
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în situaţia în care s-a făcut imunizarea personalului expus la risc, angajatorul trebuie să păstreze 
actele care dovedesc imunizarea.

(2) Dacă un membru al personalului a suferit un accident ca urmare a folosirii unui obiect 
ce poate penetra pielea, acesta trebuie să solicite control medical de specialitate.

(3) Imunizarea nu constituie un substitut pentru respectarea normelor de igienă în cabinet.

Art. 4. (1)[1] Înregistrările referitoare la clienţi pentru procedurile de tatuare artistică, tatuare 
cosmetică, piercing şi implantare dermală se păstrează de către operator.

(2)[2] Înainte de începerea procedurilor de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, 
implantare dermală, clientul este informat asupra posibilelor riscuri generate de procedură, 
asupra măsurilor de igie  nă ce trebuie luate după efectuarea procedurii şi asupra altor detalii 
tehnice despre tratament.

(3) Fiecare solicitant trebuie să completeze şi să semneze o declaraţie pe propri a răspundere, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a) pentru operaţiunea de tatuaj sau conform anexei 
nr. 2b) pentru operaţiunea de piercing. Anexele nr. 2a) şi 2b) fac parte integrantă din prezentele 
norme.

(4) Operatorul are obligaţia să comunice clientului instrucţiuni verbale şi scrise, după fiecare 
şedinţă , cu privire la întreţinerea tatuajului şi a locului unde s-a efectuat piercingul. Instrucţiunile 
scrise cu privire la îngrijire trebuie să avertizeze clientul asupra obligativităţii de a informa 
operatorul care a efectuat tatuajul, micropigmentarea sau piercingul despre primele semne de 
inflamaţie anormal ă, vindecare întârziată sau posibilă infecţie.

(5) La nivelul unităţii trebuie să existe un registru care să cuprindă următoarele date:
a) data la care s-a efectuat procedura;
b) date despre client: nume şi număr de telefon;
c)[3] procedura efectuată: tatuare artistică, tatuare cosmetică şi/sau piercing, implantare 

dermală;
d) situaţii în care au intervenit evenimente neplăcute cauzate de procedură.
(6) Registrele şi declaraţiile pe propria răspundere trebuie păstrate timp de 2 ani de la data 

efectuării procedurii.
(7)[4] Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator s e face cu respectarea 

prevederilor Legii  nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privi  re la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi comple tările ulterioare.

Art. 5.[5] (1) Este interzis a se executa procedurile de tatuare  şi piercing/implantare dermală 
la persoanele care suferă de următoarele boli şi/sau condiţii fi ziologice, avându-se în ved ere 
eventualele efecte negative asupra sănătăţii clientului:

a) diabet zaharat;
b) hemofilie (sângerări care se opresc greu);
c) boli de inimă;
d) boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanţi sau 

alte produse cosmetice;
e) manifestări sau  reacţii  alergice la metale, pigmenţi, coloranţi sau alţi sensibilizanţi pentru 

piele;
f) boli transmisibile;
g) stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie;

[1] Alin. (1) al art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 930/2014.
[2] Alin. (2) al art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din Ordinul nr. 930/2014.
[3] Lit. c) de la alin. (5) al art. 4 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 8 din 

Ordinul nr. 930/2014.
[4] Alin. (7) al art. 4 a fost introdus prin art. I pct. 9 din Ordinul nr. 930/2014.
[5] Art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Ordinul nr. 930/2014.
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h) deficienţe imunitare;
i) cicatrice cheloide;
j) handicap psihic;
k) hepatită;
l) seropozitiv  (SIDA);
m) nevăzăto ri (chiar dacă sunt însoţiţi);
n) sarcină, alăpt are.
(2) Este oblig atorie afişarea avertismentului la loc vizibil.

Art. 6.[1] (1) Este interzisă efectuarea procedurilor de piercing corporal şi i mplantul dermal 
persoanelor cu vârsta sub 16 ani, cu excepţia piercingului din zona urechii.

(2) Este interzisă  efectuarea procedurilo r de tatuare cosmetică şi artistică a persoanelor 
cu vârs ta sub 18 ani.

(3) Se pot  executa proceduri de pi ercing corporal pers oanelor cu vâr sta cuprinsă între 14 
ş i 16 ani şi de tatuare artistică şi cosmetică per soanelor cu vârsta cupri nsă între 16 şi 18 ani 
numai în situaţia în care minorul este însoţit   de părinte, tutore sau curator, după caz. Părintele, 
tutorele sau curatorul, după caz, trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere din 
care să rezulte că este  de acord cu efectuarea procedurii la minor.

(4) Este interzisă efectuarea piercingului la nivelul organelor genitale la  persoanele care 
nu au împlinit vârsta de 18 ani.

(5) Este interzisă efectuarea de implanturi dermale la nivelul organelor genitale.

Art. 7. Sub sancţiunea răspunderii penale şi civile, se interzic mutilarea genitală sub orice 
formă, precum şi orice altă procedură ce poate fi  defi nită ca o circumcizie la femei; nu este luat 
în considerare acordul femeilor la niciuna dintre procedurile defi nite ca circumcizie a propriei 
persoane.

Art. 8. (1) În situaţia în care există suspiciuni  cu privire la existenţa unor afecţiuni sau boli 
relevante, operatorul poate solicita clientului o adeverinţă medicală emisă de me dicul de familie, 
care să ateste starea de sănătate a clientului.

(2) Operatorii au obligaţia  de a nu efectua proceduri următoarelor categorii de persoane:
a) persoane aflate în stare de ebrietate sau care dovedesc o incapacitate de decizie datorată 

utilizării alcoolului sau a medicamentelor;
b) persoane care prezintă semne de injectare intravenoasă a drogurilor;
c)[2] persoane care prezintă arsuri de soar e, boli de piele sau cicatrice în zona aleasă pentru 

tatuare şi/sau piercing şi/sau implant dermal;
d) persoane care au afecţiuni dermatologice, inflamaţii sau infecţii prezente în zona în care 

urmează a fi executată procedura;
e) persoane care intră sub incidenţa art. 5 şi 6.

Art. 9. Normele privind curăţarea, sterilizarea şi dezinfecţia se apl ică cu respectarea 
următoarelor condiţii:

a)[3] pistolul utilizat în piercingul urechii trebuie curăţat, dezinfectat şi/sau sterilizat după 
fiec are utilizare, în funcţie de materialul din care este confecţionat pistolul,   în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare;

[1] Art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Ordinul nr. 930/2014.
[2] Lit. c) de la alin. (2) al art. 8 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 12 din 

Ordinul nr. 930/2014.
[3] Lit. a) şi b) de la art. 9 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Ordinul 

nr. 930/2014.
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b) este obligatori e sterilizarea sau dezinfecţia bijuteriilor ce urmează a fi inserate şi a 
implanturilor dermale folosite în practicile de piercing, precu m şi a instrumentelor utilizate, în 
conformitate cu prevederil e Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, în funcţie   de materialul din care este confecţionat şi ţinând cont de 
instrucţiunile producătorilor. Bijuteriile din bioflex şi plastic nu se refolosesc la alte persoane;

c) perioada dintre deschiderea sterilizatorului şi inserţia bijuteriei trebuie să fie cât mai 
scurtă posibil: bijuteria, răcită în interiorul sterilizatorului înch  is, se inserează de către operator 
în decurs de un minut de la scoaterea acesteia din sterilizator; respectarea acestui timp de 
lucru minimizează riscul de apariţie a infecţiilor;

d) după inserţie, bijuteria nu se schimbă; în cazul în care bijuteria este respinsă ulterior şi 
îndepărtată, aceasta va fi refolosită doar în cazul în care este curăţată şi sterilizată conform 
metodelor prevăzute anterior; în cazul apariţiei unui efect advers datorat bijuteriei, aceasta nu 
va fi refolosită;

e) suprafeţele de lucr u pătate de fluide biologice, sânge, secreţii etc. trebuie curăţate şi 
apoi dezinfectate, conform prevederilor legale în vigoare, respectând timpii şi concentraţiile 
recomandate de producător;

f) dezinfecţia mediului din camera de lucru se face, conform prevederilor legale în vigoare, 
cu respectarea instrucţiunilor producătorului.

Art. 10. Normele privind mater ialele folosite în cabinetele de tatuaj şi piercing se aplică cu 
respectarea următoarelor condiţii:

a) bijuteria de piercing corporal este diferită de bijuteria tradiţională, fiind concepută astfel 
încât să minimizeze riscul de afundare, lăcrimare şi migrare;

b) este interzisă utilizarea bijuteriilor care conţin nichel nr. CAS 7440-0- 20, nr. EINECS 
231-11-14 sau/şi compuşii săi, precum şi alte substanţe sau metale toxice;

c) este interzisă introducerea pe piaţă a produselor utilizate în piercing, dacă acestea nu 
sunt conforme cu prevederile legale în vigoar e;

d)[1] la bijuteriile destinate piercingului care sunt din materiale metalice şi nemetalice, tijele 
trebuie să fie din inox chirurgical sau anodizat cu t itanium. Bijuteriile trebuie să fie însoţite de 
certificate de conformitate privind compoziţia chimică a metalului şi certifica te de calitate, emise 
de producător. Bijuteriile furnizate de importatori/distribuitori trebuie să fie însoţite de certificate 
de conformitate privind compoziţia chimică a  metalului sau de buletine de analiză emise de 
laboratoare acreditate, certificate de calitate, precum şi modelul bijuteriei (foto) expus pe oricare 
din aceste documente, semn at şi ştampilat;

e) la prima penetrare a pielii se folosesc bijuterii special destinate piercingului, eventual 
bijuterii hipoalergice, cu excepţia lo  bului urechii;

f) pigmenţii de tatuare artistică şi tatuare cosmetică permanenţi şi temporari utilizaţi trebuie 
să fie însoţiţi de certificate de conformitate cu compoziţia chimică, certificate de calitate emise 
de producător sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate. Pigmenţii furnizaţi 
de importatori/distribuitori trebuie să fie însoţiţi de certificate de conformitate care să conţină 
marca pigmentului, denumirea pigmentului (culoarea), codul pigmentului, lotul, data de fabricaţie 
şi data expirării sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate. Pe ambalajul 
pigmentului trebuie să fie menţionată obligativitatea efectuării test ului de alergie, fără să fie 
acoperite datele de identificare ale pigmentului. Operatorul are obligaţia de a menţine permanent, 
pe recipientul pigme  ntului, eticheta în bună stare în vederea identificării pigmentului cu datele 
acestuia;

g) pe ambalajul pigmenţilor şi al coloranţilor utilizaţi se va găsi o etichetă ce cuprinde şi 
următorul avertisment: „Unele persoane pot prezenta reacţii alergice la acest produs.”

[1] Lit. d) şi f) de la art. 10 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 14 din Ordinul 
nr. 930/2014.
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Art. 11.[1] Normele de igienă obligatorii în timpul şi după aplicarea tratamentelor de tatuare, 
piercing şi implant dermal sunt următoarele:

1.[2] Pentru tratamentul de tatuare artistică şi cosmetică:
a) înainte de începerea operaţiunii de tatuaj se fac pregătirea psihică a clientului, precum 

şi un test de alergie la pigmentul sau colorantul ce urmează a fi utilizat;
b) înainte de începerea procedurii de tatuaj, pielea trebuie curăţată şi apoi dezinfectată cu 

un produs biocid, cu ajutorul unui tampon steril. Este interzisă dezinfecţia pielii sau a mâinilor 
cu alte produse decât cele care sunt destinate acestui scop;

c) dacă zona de aplicare a procedurii trebuie bărb ierită, operatorul foloseşte un aparat de 
ras de unică folosinţă, după care pielea clientului se spală şi se dezinfectează;

d) substanţele aplicate pe pielea clientului în vederea transferului desenului  de pe tipar 
trebuie să fie de unică folosinţă;

e) tiparele de hârtie şi trasatorul utilizate pentru transferul desenului trebuie să fie de unică 
folosinţă şi trebuie aruncate după ce au fost utilizat e la un client;

f)[3] pentru fiecare client se asigură părţi separate de pigmenţi provenite din recipiente 
originale sau reambalate în recipiente de unică folosinţă, etichetate cu  datele de identificare 
ale producătorilor, importatorilor sau distribuitorilor. Pigmenţii pentru folosire se pun în capace 
de plastic sau de cauciuc de unică folosinţă pentru fiecare client în parte. Pigmenţii şi capacele 
utilizate, rămase în urma procedurii efectuate , sunt aruncaţi;

g) combinarea şi amestecarea pigmenţilor sau a coloranţilor în vederea obţinerii altor culori 
se fac în recipiente sterile, de unică folosinţă;

h) excesul de pigment sau co lorant aplicat pe pielea clientului trebuie înlăturat cu ajutorul 
unui şerveţel de hârtie moale, de unică folosinţă, cu apă şi săpun a ntibacterian;

i) timpul de execuţie a unui tatuaj nu trebuie să fie mai mare de 4 ore. Dacă tatuajul necesită 
o durată mai mare de lucru, acesta se va face în mai multe şedinţe şi   nu se va continua până 
ce vechea rană nu este vindecată;

j)[4] după finalizarea procedurii de tatuare, operatorul trebuie să cureţe pielea cu şerveţele 
sterile, de unică folosinţă, îmbibate cu un produs biocid, exceptând zona din jurul ochilor, să 
plaseze crema specială de tatuaj şi să execute masarea zonei pentru absorbţia cremei în piele, 
după care se aplică un strat foarte subţire de cremă specială de tatuaj şi se plasează o folie 
de plastic de unică folosinţă peste  tatuaj. Această folie se păstrează în zona aplicată cel mult 
două ore. Procedura este valabilă şi pentru tatuajele cosmetice, cu excepţia aplicării folie i de 
plastic de unică folosinţă;

k) la sfârşitul şedinţei de tatuaj se fotografiază tatuajul şi se păstrează împreună cu declaraţia 
pe propria răspundere;

l)[5] dacă în timpul tatuării are lo c o sângerare abundentă, trebuie oprită sângerarea, iar 
procedura se va reîncepe după câteva zile.

2.[6] Pentru tratamentul de piercing şi implant dermal:

[1] Partea introductivă de la art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 15 
din Ordinul nr. 930/2014.

[2] Partea introductivă de la pct. 1 al art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I 
pct. 15 din Ordinul nr. 930/2014.

[3] Lit. f) de la pct. 1 al art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 15 din 
Ordinul nr. 930/2014.

[4] Lit. j) de la pct. 1 al art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 15 din 
Ordinul nr. 930/2014.

[5] Lit. l) de la pct. 1 al art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 15 din 
Ordinul nr. 930/2014.

[6] Partea introductivă de la pct. 2 al art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I 
pct. 15 din Ordinul nr. 930/2014.

Art. 11
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a)[1] înainte de începerea procedurii de piercing şi implant dermal, pielea trebuie curăţat  ă 
şi apoi dezinfectată cu un produs biocid specific, cu ajutorul unui tampon steril. Este interzisă 
dezinfecţia pielii sau a mâinilor cu produse care nu sunt destinate acestui scop;

b) instrumentele refolosibile se vor dezinfecta şi steriliza, conform prevederilor Ordinului 
ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 12. (1)[2] Se folosesc numai anestezice autorizate conform prevederilor legale.
(2) Administrarea produselor anestezice injectabile se face numai de către cadre medicale, 

iar produsul injectabil se administrează folosindu-se seringi şi ace sterile de unică folosinţă.
(3) Se permite folosirea de spray-uri şi  creme cu efect anestezic local.
(4) Anestezierea mucoaselor se face numai cu substanţe aprobate pentru mucoase.
 (5) Este interzisă folosirea anesteziei în piercingul limbii.
(6)  Spray-ul anestezic trebuie depozitat cu atenţie, monitorizat în timpul depozitării şi evacuat 

ca deşeu periculos, conform prevederilor legale în vigoare.
(7) Este  interzisă anestezia cu clorură de etil în tratamentele de piercing corporal.

Art. 13. (1) Operatorul  trebuie să informeze clientul asupra unităţilor medicale cărora li se 
va putea adresa în cazul apariţiei complicaţiilor ca urmare a piercingului corporal şi inserţiei 
bijuteriei.

(2) Complicaţiile care pot surveni după piercing sunt următoarele:
a) alergia la bijuterie – ap are în special ca rezultat al expunerii la materiale ce conţin nichel 

sau alte metale şi substanţe toxice;
b) deplasarea bijuteriei – atunci  când părţi sau întreaga bijuterie se afundă în profunzimea 

pielii sau se deplasează de la locul de implant după piercing; aceasta se întâmplă de obicei 
atunci când se folosesc bijuterii neadecvate de piercing, destinate altor părţi ale corpului, dacă 
bijuteria este prea subţire sau dacă este mişcată mult îna inte de vindecarea rănii; aceasta 
poate fi o problemă în cazul plasării acestora subcutanat (implant), ceea ce determină migrarea 
bijuteriei prin sau sub piele, departe de punctul original de inserţie;

c) cicatrizare defectuoasă – poate să apară în urma inserţiei deficit are a bijuteriei, deplasării 
acesteia sau ca urmare a unei infecţii;

d) inflamarea locală severă – ca urmare a piercingului, fiind mult mai periculoa să pentru 
piercingul oral; acest fenomen este diminuat prin alegerea corectă a bijuteriei;

e) infecţii locale – se pot vindeca prin măsuri adecvate de îngrijire, respectiv igienă l ocală;
f) septicemia – este o infecţie sistemică gravă, care poate afecta întregul organism; necesită 

î ngrijiri medicale imediate de specialitate;
g) sângerarea – este un fenomen care apare la toate procedurile de piercing. Zonele care 

prezintă risc cr escut de sângerare ca urmare a piercingului sunt: zona genitală, limba şi buzele.

Art. 14. Îngrijirea după tratament se va efectua după cum urmează:
1. Operatorul furnizează instrucţiuni atât verbale, cât şi scrise, referitoare la măsurile de 

îngrijire a zonei de piele tratate; instrucţiunile trebuie să specifice următoarele:
a) îngrijiri specifice după procedură;
b) avertizarea clientului de a contacta operatorul şi un cadru medical la primele semne de 

 inflamaţie, sângerare sau posibile infecţii ;
c) recomandări cu scop profilactic.
2. Operatorii fac clientului recomandările şi instrucţiunile privind îngrijirea după tratament, 

înaint ea începerii tratamentului, când aten ţia acestuia este mai mare.

[1] Lit. a) de la pct. 2 al art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 15 din 
Ordinul nr. 930/2014.

[2] Alin. (1) al art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul 
nr. 1507/2007.
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3. Instrucţiunile se fac imediat după completarea declaraţiei pe propria răspundere şi cuprind 
următoarele:

a) păstrarea igienei personale corespunzătoare pentru reducerea riscului de infectare a 
zonei în care s-a realizat piercingul sau tatuajul; trebuie evitată  submersia sau atingerea directă 
a locului cel puţin 4 zile după tratamentul iniţial;

b) folosirea antisepticelor după tratament, evitându-se zona de aplicare a piercingului şi/
sau a tatuajului;

c) clientul trebuie informat asupra timpului de vindecare  a piercingului, acesta fiind variabil 
în funcţie de zona în care s-a efectuat piercingul.

4. Clienţii trebuie înc urajaţi să se reîntoarcă la operatorul lor pentru a beneficia de îngrijiri 
în decurs de două săptămâni şi pentru a fi ţinuţi sub observaţie, în situaţi a în care apare o 
complicaţie a zonei tratate.

Art. 15. Este interzisă îndepărtarea tatuajelor de către operatori; îndepărtarea tatuajelor 
se va face numai de către personal medical specializat, în unităţi medicale.

Art. 16. (1) Titularii cabinetelor au  obligaţia să întocmească rapoarte scrise către autoritatea 
de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din raza teritorială în care îşi 
desfăşoară activitatea.

(2)  Raportul se face în 72 de ore în cazul apariţiei alergiilor sau infecţiilor şi trebuie să 
cuprindă următoarele:

a) numele clientului care a suferit afecţiunea;
b) numele şi adresa cabinetului sau a locaţiei temporare în care s-a executat operaţiunea;
c) numele executantului/operatorului;
d)[1] data efectuării procedurii de tatuare artistică, tatuare cosm etică, piercing sau implant 

dermal;
e) în cazul t atuării artistice sau cosmetice: marca pigmentului cu numărul de identificare al 

acestuia, impo rtatorul sau producătorul pigmentului,   informaţii necesare în cazul alergiilor la 
pigment. În cazul infecţiilor se va preciza zona tatuată;

f)   zona în care s-a efectuat procedura de tatuare artistică, tatuare cosmetică, piercing sau 
implant dermal şi unde a apărut infecţia/alergia;

g) alte informaţii considerate relevante asupra factorilor care au contribuit la agravarea 
stării de sănătate.

h)[2] d  atele de identificare ale importatorului sau producătorului bijuteriei.
(3) Accidentele grave, spitalizarea unui client ca urmare a serviciilor prest ate de operator 

sau semnalarea unor boli transmisibile grave la operatori trebuie raportate imediat după 
depistare. 

Art. 17. (1) Instruirea personalului se face în conformitate cu prevederile l egale în vigoare 
privind organizarea şi certifi carea instruirii profesionale a persoanelor, a însuşirii noţiunilor 
fundamentale de igienă, serviciilor de îngrijire corporală şi de prim ajutor.

(2) La anga jare, operatorii trebuie să facă dovada absolvirii cursurilor de noţiuni fundamentale 
de igienă, de acordare a primului ajutor şi a cursului de specialitate, cu excepţia cadrelor 
medicale.

Art. 18.[3] (1) Operatorul care efectuează curăţirea şi dezinfecţia instrumentarului  refolosibil 
trebuie să utilizeze echipament de protecţie: halat curat şi dezinfectat, precum şi mănuşi de 
unică folosinţă.

[1] Lit. d)-f) de la alin. (2) al art. 16 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 16 
din Ordinul nr. 930/2014.

[2] Lit. h) de la alin. (2) al art. 16 a fost introdusă prin art. I pct. 17 din Ordinul nr. 930/2014.
[3] Art. 18 a fost introdus prin art. I pct. 18 din Ordinul nr. 930/2014.

Art. 15-18



IV. Prestări servicii • 940

(2) Este interzisă efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei instrumentarului refolosibil în sala d e 
lucru. Curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea instrumentarului refolosibil se efectuează numai de 
către personal instruit.

Anexa nr. 2a[1]

Modelul declaraţiei pe propria răspundere pentru 
procedura de tatuare ar tistică/cosmetică

Antet cabinet
Tatuare artistică/cosmetică

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul: ............................. M_/F_ Nr. ....../........................
Numele ................, prenumele ..............., născut la data de ............. în localitatea ............, 

judeţul ........., cu domiciliul stabil în localitate a ...........,  str. .......... nr. ....., bl . ....., sc. ....., ap. ....., 
et. . ...., judeţul ........., cod ..........., cu domiciliul flotant în localitatea ...... ....., str. .......... nr. ....., 
bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., judeţul ........., cod ..........., posesor al C.I. seria ....... nr. .........., 
eliberată la data de .......... de .............., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon ............,

doresc să mi se facă tatuajul nr. ........... în zona ....................... .

 Declar pe propria răspundere că: nu am consumat băuturi alcoolice şi 
substanţe stupefi ante înainte de efectuarea tatuajului şi nu sufăr de 
următoarele boli şi/sau condiţii fi ziologice: diabet zaharat; hemofi lie 
(sângerări care se opresc greu); boli de inimă; boli dermatologice, 
leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanţi sau alte 
produse cosmetice; manifestări sau reacţii alergice la metale, pigmenţi, 
coloranţi sau alţi sensibilizanţi pentru piele; boli transmisibile; stări 
lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie; defi cienţe imunitare; 
cicatrice cheloide; handicap psihic; hepatită; seropozitiv (SIDA); 
nevăzători (chiar dacă sunt însoţiţi), sarcină, alăptare.
Semnătură client .......................

Se ataşează 
modelul care 
trebuie tatuat 
înainte de 
completarea 
declaraţiei

 Am luat cunoştinţă de faptul că, având o piele mai închisă, culorile nu se vor vedea atât de 
vii ca pe o piele albă.

Declar pe  propria răspundere că materialele pentru efectuarea procedurii de tatuare artistică/
cosmetică s-au desfăcut în faţa mea de către operator.

Am luat cunoştinţă d e posibilele riscuri generate d e procedură, de măsurile de igienă ce 
trebuie luate după efectuarea procedurii şi de alte detalii tehnice despre tratament.

Totodată, am luat la cunoştinţă  şi mi-am însuşit sfaturile verbale şi scrise primite de la 
operator în vederea îngrijirii tatuajului timp de 15-30 zile.

În cazul în care nu am spus adevărul în această declaraţie şi nu respect sfaturile de îngrijire 
primite de la operator sunt direct responsabil.

Data …………………………. Semnătură client 
……………….

Decla  raţia s-a citit şi s-a completat în faţa mea:
Operator,

.......................

[1] Anexa nr. 2a este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 19 din Ordinul nr. 930/2014.
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Anexa nr. 2b[1]

Modelul declaraţiei pe p ropria răs pundere pentru 
procedura de piercing/implantare dermală

Antet ca binet
Piercing/Implantare dermală

Declaraţie pe propria răspundere

Su bsemnatul: ... .......................... M_ /F_ Nr. ....../..................... ...
Numele ................, prenumele ..............., născut la data de ........... .. în localitatea ............, 

judeţul ........., cu domiciliul stabil în localitatea ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., 
et. ....., judeţul ........., cod ..........., cu domiciliul flotant în localitatea ..........., str. .......... nr. ....., 
bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., judeţul ........., cod ..........., posesor al C.I. seria ....... nr. .........., 
eliberată la data de .......... de .............., C.N.P. |_| _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon ............,

doresc să mi se facă piercing/implant dermal în zona ......................... .
Bijuteria  care mi se va monta este din .................
şi este cumpărată de mine din ........ .............. .
Declar pe propria răspundere că: nu am consumat băuturi alcoolice şi substanţe stupefiante 

înainte  de efectuarea procedurii de piercing/implantare dermală şi nu sufăr de următoarele boli 
şi/sau condiţii fiziologice: diabet zaharat; hemofilie (sângerări care se opresc greu); boli de 
inimă; boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanţi sau 
alte produse cosmetice; manifestări sau reacţii alergice la metale, pigmenţi, coloranţi sau alţi 
sensibilizanţi pentru piele; boli transmisibile; stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie; 
deficienţe imunitare; cicatrice cheloide; handicap psihic; hepatită; seropozitiv (SIDA); nevăzători 
(chiar dacă sunt însoţiţi); sarcină, alăptare.

Semnătură client ....................

Declar pe propria răspundere că materialele pentru efectuarea procedurii de piercing/
implantare d ermală s-au desfăcut în faţa mea de către  operator.

Am luat cunoştinţă de posibilele riscuri generate de procedură, de măsurile de igienă ce 
trebuie luate după efectuarea procedurii şi de alte detali i tehnice despre tratament.

Totodată, am luat la cunoştinţă şi mi-am însuşit sfaturile verbale şi scrise primite de la 
operator în vederea îngrijirii piercingului/implantului dermal timp  de 15 zile de către mine.

În cazul în care nu am spus adevărul în această declaraţie şi nu respect sfaturile de îngrijire 
primite de la operator sunt direct responsabil.
Data …………………………. Semnătură client

……………….
Declaraţia s-a citit şi s-a completat în faţa mea:

Operator,
.......................

Anexa nr. 3

Norme de igienă pentru serviciile    din cabinetele de tratament şi machiaj cosmetic, 
epilare, manichiură, pedichiură, coafură, frizerie şi bărbierit

Art. 1. (1) Spaţiile de desfăşurare a activităţii trebuie să respecte prevederile art. 2 din 
anexa nr. 1 la ordin.

(2) Pentru următoarele activităţi trebuie să existe incinte separate prin uşi:

[1] Anexa nr. 2b este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 19 din Ordinul nr. 930/2014.
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a) epilare, tratament şi machiaj cosmetic;
b) pedichiură, manichiură;
c) coafură, manichiură;
d) frizerie, bărbierit, manichiură.
(3) Dacă în cabinet se desfăşoară doar activităţi de coafură şi/sau frizerie, inclusiv bărbie rit 

şi manichiură, incinta pentru accesul, r ecepţia şi aşteptarea publicu lui este opţională.
(4) Te mperatura de lucru trebuie să fie confortabilă şi să nu se situeze sub 20°C.

Art. 2. (1) Utilizarea metodelor, a tipului de produs biocid pentru curăţare, dezinfecţie şi 
sterilizare se face după cum urmează:

 Suport de tratat Metoda de aplicare Observaţii
Materiale necritice
Suprafeţe inerte, cum ar fi : 
pavimente, pereţi, mobilier 
etc.

Curăţare
Spălare cu soluţie de detergent pentru 
îndepărtarea prafului şi murdăriei, urmată de 
clătire cu apă caldă

Suprafeţe inerte, cum ar fi : 
chiuvetă, W.C., suprafeţele 
de lucru, pat de lucru etc.

Dezinfecţie de nivel 
scăzut sau cu un 
produs 
detergent-dezinfectant

Ştergere, respectându-se timpul şi concentraţia 
conform instrucţiunilor producătorului, apoi 
clătire

Material moale, cum ar fi : 
prosoape, cearceafuri etc.

Dezinfecţie de nivel 
scăzut

Spălare la maşini automate cu ciclu termic de 
dezinfecţie şi fi erbere sau la o fi rmă 
specializată, în baza unui contract.
Uscarea se face în camere special amenajate 
sau în uscătoarele maşinilor de spălat

Spatule din plastic sau metal, 
tăviţele, ustensilele care intră 
în contact cu pielea intactă, 
păr sau unghii ori cu 
substanţe de lucru

Dezinfecţie de nivel 
scăzut sau cu un 
produs 
detergent-dezinfectant

Spălare, urmată de imersie completă în 
produsul biocid, apoi clătire cu apă

Materiale semicritice
Orice suprafaţă inertă sau 
material moale care a fost 
stropit cu sânge sau alte 
fl uide corporale

Dezinfecţie de nivel 
intermediar

Ştergere sau imersie completă în produsul 
biocid, urmată de spălare, apoi clătire cu apă

Pilele de unghii refolosibile, 
pensetele, vasele pentru 
manichiură, cădiţele pentru 
pedichiură, perii de unghii, 
lavoare pentru spălat părul etc.

Dezinfecţie de nivel 
intermediar

Ştergere sau imersie completă în produsul 
biocid, apoi clătire

Orice articol care vine în 
contact cu mucoasele intacte 
sau cu pielea lezată ori care 
susţine un articol steril

Dezinfecţie de nivel 
înalt

Spălare urmată de imersie în produsul biocid, 
apoi clătire

Materiale critice
Articolele tăioase şi 
înţepătoare care pătrund 
adânc în piele, refolosibile

Sterilizare prin 
metode fi zice sau 
chimice

Conform prevederilor legale în vigoare şi ale 
art. 5 din anexa nr. 1 la ordin

 (2) Canapeaua pentru tratamente cosmetice va fi acoperită cu o husă de unică folosinţă, 
care se va schimba după fiecare client, sau din material impermeabil, care se curăţă şi se 
dezinfectează după fiecare şedinţă cu un produs detergent-dezinfectant.

Art. 3. (1) Toate produsele cosmetice utilizate trebuie să respecte prevederile Legii 
nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare.

(2) Toate produsele cosmetice trebuie păstrate în containere închise şi curate, etichetate 
corespunzător şi utilizate conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Utilizarea unui preparat cosmetic pentru un client se face prin extragerea unei porţiuni 
din containerul preparatului respectiv pentru evitarea contaminării produsului, iar repartiţia 
acestuia se face folosindu-se una dintre următoarele metode:

Art. 2-3
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a) folosirea unei spatule curate pentru  scoaterea unei porţiuni de substanţă din container;
b) folosirea unui tub din metal sau plastic  care poate fi răsturnat;
c) folosirea porţiunilor individualizate pent ru o singură utilizare pentru a preveni contaminarea 

materialelor în vrac.
(4) Produsele cosmetice se utilizează respectând termenul de valabilitate precizat pe 

ambalaj.

Art. 4. Personalul trebuie să poarte halate sau echipamente de lucru lavabile, curate, de 
culoare deschisă, confecţionate special pentru a fi  purtate în timpul executării procedurilor.

Art. 5. Epilarea se efectuează respectându-se următoarele condiţii:
1. Materialele folosite pentru epilare sunt următoarele:
a) ceară solidă, dură, pe care esteticianul o aplică pe piele şi  apoi o îndepărtează împreună 

cu părul ataşat;
b) ceară moale, care se află pe un material-suport sub formă de plasture, care e ste îndepărtat 

de pe piele împreună cu părul ataşat;
c) amestecuri care conţin zaharuri, ce sunt aplicate pe piele şi apoi acoperite cu plasturi, 

 cu ajutorul cărora se îndepărtează amestecul împreună cu părul ataşat.
2. Spatulele de lemn se folosesc pentru un singur client.
3. Spatulele refolosibile trebuie curăţate şi d ezinfectate, după folosirea acestora la un singur 

client,  conform art. 2 alin. (1).
4. Orice produs cosmetic pe bază de ceară se foloseşte la un singur client, cu excepţia 

cerii solide, care poa te fi reutilizată doar în urma tratării în aparate speciale care o încălzesc 
la temperaturi de peste 100°C şi o filtrează.

5. Produsele din ceară moale, zaharuri şi materialele-suport pentru aplicarea acestora 
trebuie îndepărtate după folosirea aces tora la un singur client.

6. Produsele de ceară trebuie aplicate unui client cu aceeaşi spatulă, numai pe pielea 
intactă.

7. Aplicatoarele personale cu roller  trebuie curăţate şi dezinfectate prin dezinfecţie de nivel 
intermediar cu un produs biocid, conform p revederilor legale în vigoare, după fiecare client.

8. La epilarea zonelor din apropierea sprâncenelor trebuie protejaţi ochii cu materiale 
adecvate. În cazul materialelor refolosibile, acestea tre buie curăţate şi dezinfectate prin metoda 
dezinfecţiei de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după utilizarea acestora la 
un singur client.

9. Esteticianul trebuie să folosească mănuşi de unică folosinţă în timpul procedurii de 
epilare.

Art. 6. Machiajul se efectuează respectându-se următoarele  condiţii:
a) pentru fiecare client se foloseşte un burete sau un aplicator de unică folosinţă;
b) pielea trebuie curăţată înainte de aplicarea machiajului;
c) creioanele pentru machia jul ochilor şi al buzelor trebuie reascuţite înaintea folosirii pentru 

un nou client;
d) c ând nu sunt folosite, paletele pentru machiaj trebuie acoperite;
e ) toate şervetele şi materialele de acoperire a feţei refolosibile trebuie spălate, dezinfectate 

şi uscate după fiec are client, conform prevederilor art. 2 alin. (1).

Art. 7. Vopsirea ge nelor şi a sprâncenelor se efectuează respectându-se următoarele 
condiţii:

a) se utilizează numai produse cosmetice de colorare şi vopsire cu această destinaţie, 
conform prevederilor legale în vigoare şi respectând instrucţiunile producătorului;

b) este interzisă deservirea c lientului în situaţia în care se observă că acesta prezintă 
afecţiuni oculare;

Art. 4-7
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c) aplicatorul şi părţile de hârtie utilizate ca suport pentru vopsirea genelor sunt de unică 
folosinţă .

Art. 8. Tratamentul cosmetic al feţei se efectuează respectându-se următoarele:
a) tratamentul cosmetic cuprinde următo arele etape: curăţarea pielii, exfolierea, aplicarea 

măştilor cosmetice, folosirea lămpii roşii dermale, aplicarea curent ului galvanic şi electric cu 
înaltă frecvenţă, tratamentul cu abur, masajul f acial, extracţia punctelor negre şi tratamentul 
cu compuşi alfa-hidroxi;

b) aplicatoarele, periile, electrozii şi instrumentele refolosibile trebuie curăţate şi dezinfectate 
cu un produs biocid, conform prevederilor legale în vigoare, după utilizarea acestora la un 
singur client;

c) pentru fiecare client trebuie folosit un b urete sau aplicator de unică folosinţă;
d) aparatul cu abur pentru tratament facial trebuie întreţinut în permanentă stare de curăţenie;
e) ventuzele de sticlă trebuie curăţate şi dezinfectate cu produse biocide pri n metoda 

dezinfecţiei de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folos irea la un singur 
client;

f) materialele utilizate pentru protecţia ochilor pot fi de unică folosinţă sa u reutilizabile. În 
cazul refolosirii acestora, ele trebuie curăţate şi dezinfectate cu produse biocide prin metoda 
dezinfecţiei de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la  un singur 
client.

Art. 9. Extracţiile se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) lumenul extractorului de comedoane trebuie curăţat şi dezinfectat cu un produs biocid 

prin metoda dezinfecţiei de nivel înalt, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea 
la un singur client;

b) între extracţiile efectuate aceluiaşi client, aparatul de extracţie a comedoanelor trebuie 
şters cu alcool pentru a se preveni contaminarea altor zone ale feţei;

c) în timpul extracţiilor esteticianul trebuie să poarte mănuşi sterile, de unică folosinţă.

Art. 10. Tratamentul cu compuşi alfa-hidroxi se efectuează cu respectarea următoarelor 
condiţii:

a) acidul glicolic trebuie folosit în conformitate cu instrucţiunile producătorului;
b) în timpul tratamentului se folosesc mănuşi sterile, de unică folosinţă;
c) în timpul tratamentului se acoperă ochii clientului pentru prevenirea accidentelor;
d) esteticianul furnizează clientului instrucţiuni verbale şi scrise referitoare la îngrijirea pielii 

după tratamentul cu acid glicolic.

Art. 11. (1) Manichiura cuprinde următoarele etape:
a) spălarea şi dezinfectarea mâinilor esteticianului şi ale clientului;
b) examinarea mâinilor clientului în vederea depistării bolilor dermatologice sau rănilor;
c) tăierea şi pilirea unghiilor;
d) tratarea mâinilor cu o soluţie antiseptică;
e) înmuierea, îndepărtarea cuticulelor prin mijloace mecanice: împingere, tocire şi/sau 

tăiere;
f) tratament ul cosmetic al cuticulelor, al unghiilor şi al mâinilor: masaj, baie de para fină etc.;
g) aplicarea lacului sau a pastelor de unghii şi a decorurilor.
(2) Pedichiura cupri nde următoarele etape:
a) spălarea  şi dezinfectarea mâinilor esteticianului şi a pici oarelor clientului;
b) examinarea picioarelor clientului în vederea depistării diverselor boli sau răn i, a calozităţilor, 

bătăturilor etc.;
c) tratarea pielii picioarelor clientului cu o soluţie antiseptic ă autorizată;
d) înmuierea în apă caldă, împingerea, tocirea şi/sau tăierea cuticulelor prin mijloace 

mecanic e;

Art. 8-11
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e) tăierea şi pilirea unghiilor;
f) tratarea şi pilirea calozităţilor şi a bătături lor;
g) tratamentul cosmetic al cuticulelor, al unghiilor şi al picioarelor: masaj, baie de parafină etc.
(3) Aplicarea unghiil or artificiale şi protezarea unghiilor tehnice şi false cuprind următoarele 

etape:
 a) spălarea şi dezinfectarea mâinilor esteticianului şi ale clientului;
b) examinarea mâinilor clientului; 
c) pregătirea unghiilor naturale p rin curăţare şi tratare;
d) împingerea, tocirea şi/sau tăiere a cuticulelor prin mijloace mecanice;
e) dezinfectarea unghiilor, aplicarea unui adeziv acrilic sau a unui gel special pe unghia 

naturală;
f) aplicarea capsulelor prin diferite mijloace.
(4) Înaintea efectuării  procedurilor de manichiură sau pedichiură trebuie evaluată pielea 

din jurul  unghiilor. În cazul constatării unor  leziuni profunde, tratamentul trebuie amânat.
(5) Toate echipa mentele, accesoriile şi materialele refolosibile trebuie curăţate şi dezinfec tate 

înainte de utilizarea lor la un nou client.
(6) Pentru fiecare client se foloseşte un burete nou,  care se aruncă după terminarea şedinţei.
(7) Va sele pentru manichiură şi pedichiură, instrumentele refolosibile se curăţă, se 

dezinfectează şi se sterilizează, conform prevederilor art. 2 alin. (1), după fiecare şedinţă de 
manichiură.

(8) Ba ia de ceară parafinică trebuie curăţată şi dezinfectată după fiecare şedinţă, înainte 
de a fi reumplută cu un nou conţinut.

(9) Clienţii care solic ită îndepărtarea unghiilor încrescute trebuie îndrumaţi către un medic 
specialist.

(10) În timpul proc edurilor de pedichiură esteticianul trebuie să poarte mănuşi sterile, de 
unică folosinţă, pentru efectuarea tratamentului la clienţii a căror piele de la nivelul picioarelor 
prezintă anumite dermatomicoze cauzate  de dermatofiţi. Negii trebuie acoperiţi în timpul 
procedurii. În această situaţie se folosesc numai instrumente sterile, de unică folosinţă, care 
vor  fi aruncate după utilizare.

(11) Este interzisă efectuarea tratamentului cu ceară în cazul clientului ale cărui mâ ini sau 
picioare prezintă leziuni deschise.

Art. 12. (1) Înainte de începerea procedurii de baie cu ceară parafi nică, pielea clientului 
trebuie ştearsă cu o soluţie antiseptică autorizată.

(2) Picioarele şi mâinile clientului trebuie spălate şi dezinfectate cu un antiseptic autorizat, 
înainte de începerea procedurii de pedichiură, manichiură sau a băii picioarelor în parafină.

Art. 13. (1) În caz de sângerare în timpul tratamentului c u ceară, pielea trebuie ştearsă 
imediat cu un produs antiseptic autorizat pentru piele, înainte de a continua tratamentul.

(2) Clientul primeşte de la estetician instrucţiuni verbale sau scrise referitoare la îngrijirea 
pielii după tratament.

Art. 14. Operaţiunile de coafură, frizerie, bărbierit se efectuează respectându-se următoarele:
1. Toate echipamentele şi instrumentele folosite trebuie menţinute în bună stare de 

funcţionare, iar modul de utilizare trebuie să respecte instrucţiunile producătorului.
2. Părţile din echipament care se pot contamina trebuie curăţate şi/sau dezinfectate zilnic, 

după necesitate, şi acoperite cu hârtie, care se va schimba periodic.
3. Pensulele şi  casoletele pentru prepararea spumei de ras se curăţă şi se dezinfectează 

după utilizarea acestora la un singur client.
4. Colectarea părului se va face în saci de polietilenă, separat de alte deşeuri.
5. Echipamentul, instrumen tarul şi materialele folosite pentru deservirea clientului fac parte 

din următoarele categorii:

Art. 12-14
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a) articole tăioase şi înţepătoare care pătrund sau pot leza pielea, cum sunt aparate şi lame 
de ras refolosibile, bricege, foarfeci de tuns şi de filat etc.; după folosirea la un singur client, 
articolele de unică folosinţă se aruncă, iar cele de multifolo sinţă se sterilizează fizic sau chimic, 
conform prevederilor legale în vigoare;

b) articole care vin în contact cu mucoasele, cu pielea lezată sau cu obiectele care susţin 
articolele sterile, precum şi pensulele de ras, casoletele; după folosirea la un singur client, 
articolele de unică folosinţă se aruncă, iar cele refolosibile se curăţă şi se dezinfec tează prin 
dezinfecţie de nivel înalt sau se sterilizează conform art. 2 alin. (1);

c) articole care vin în contact cu pielea intactă şi părul, fără să aibă contact cu mucoasele, 
cum sunt bigudiuri, piepteni, clame, agrafe, perii, alte articole similare; după folosirea la un 
singur client, articolele de unică folosinţă se aruncă, iar cele refolosibile se cu răţă şi se 
dezinfectează prin dezinfecţie de nivel scăzut sau cu un produs detergent-dezinfectant.

Art. 14



11. H.G. nr. 511/2001 
privind unele măsuri de organizare 

a activităţii de agrement în staţiunile turistice

publicată în
M. Of. nr. 307 din 11 iunie 2001

cu modificările şi completările aduse prin:
H.G. nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic (M. Of. nr. 28 2 din 23 aprilie 

2003).

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. În scopul asigurării protecţiei turiştilor şi dezvoltării unui turism de calitate în staţiunile 
turistice, activităţile de agrement se vor realiza numai în locuri special amenajate care deţin 
autorizaţii de funcţionare eliberate de primari, conform reglementărilor legale în vigoare, cu 
avizul prealabil al Ministerului Turismului.

Art. 2. Pentru a obţine avizul Ministerului Turismului şi, respectiv, autorizaţia de funcţionare 
structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:

1. amplasamentul să fie în perimetrele delimitate ca spaţii pentru agrement, stabilite de 
primari;

2. funcţionarea echipamentelor de agrement să nu prezinte nici un fel de pericol sau risc 
de accidentare a turiştilor;

3. dotările de agrement să fie într-o perfectă stare de funcţionare, întreţinute corespunzător 
(vopsite, salubre) şi să aibă un aspect estetic, care să răspundă exigenţelor unui turism 
civilizat;

4. exploatarea echipamentelor de agrement să nu conducă la poluarea fonică sau de altă 
natură a mediului şi să nu perturbe în nici un fel desfăşurarea activităţii în structurile de primire 
turistice;

5.[1] abrogat.

Art. 3. Structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement care nu îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 2 şi, în consecinţă, nu obţin avizul Ministerului Turismului şi, respectiv, autorizaţia 
de funcţionare vor fi  dezafectate de către administratorii acestora până la deschiderea sezonului 
estival. În caz contrar dezafectarea se  va dispune de către primarul localităţii şi se va efectua 
pe cheltuiala deţinătorilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement.

Art. 4. Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii 
penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte:

a) desfăşurarea de activităţi de agrement în staţiuni turistice fără autorizaţie de funcţionare;
b) nerespectarea condiţiilor în baza c ărora s-au eliberat avizul Ministerului Turismului şi 

autorizaţia de funcţionare.

Art. 5. Contravenţiile prevăzute la art. 4 se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 
1.000.000 lei.

[1] Pct. 5 al art. 2 a fost abrogat prin art. 14 din H.G. nr. 452/2003.
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Art. 6. Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică de personalul cu atribuţii de control 
din cadrul Ministerului Turismului, precum şi de persoane împuternicite de primari.

Art. 7. Agenţii economici din staţiunile turistice, Ministerul Turismului şi organele administraţiei 
publice locale vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6-7



12. H.G. nr. 452/2003 
privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic

publicată în
M. Of. nr. 282 din 23 aprilie 2003

În t emeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi de sfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 755/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de agrement nautic 
în apele naţionale navigabile, în scopul asigurării protecţiei şi securităţii turiştilor şi al protejării 
mediului ambiant.

Art. 2. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifi că după cum 
urmează:

a) agrement nautic – activităţile cu scop recreativ sau sportiv efectuate cu echipamente 
specifice şi/sau cu ambarcaţiuni de agrement nautic în apele naţionale navigabile;

b) ambarcaţiune de agrement nautic – orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de 
propulsie, al cărei corp are o lungime de la 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor 
armonizate aplicabile, şi care este destinată să fie utilizată în scopuri sportive şi recreative;

c) zonă de agrement nautic – aria delimitată vizibil, formată dintr-o suprafaţă de teren situată 
pe malul unei ape navigabile, destinată amplasării echipamentelor şi ambarcaţiunilor de 
agrement nautic şi lansării acestora la apă, şi luciul de apă adiacent acesteia, delimitat prin 
balize de restul apei navigabile, destinat practicării agrementului nautic;

d) titularul zonei de agrement nautic – persoana fizică sau juridică deţinătoare, în condiţiile 
legii, a dreptului de folosinţă asupra terenului şi suprafeţei de apă din componenţa unei zone 
de agrement nautic, care este autorizată să organizeze activităţi de agrement nautic, singură 
ori în cooperare cu alte persoane fizice sau juridice autorizate pentru desfăşurarea acestei 
activităţi.

Capitolul II. Condiţii de desfăşurare 
a activităţii de agrement nautic

Art. 3. (1) Activitatea de agrement nautic se poate desfăşura numai în zone de agrement 
nautic, stabilite în baza planului de urbanism al zonei, în perimetre delimitate ca spaţii pentru 
agrement stabilite de primari, cu avizul Ministerului Turismului, al Ministerului Apelor şi Protecţiei 
Mediului, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Sănătăţii 
şi Familiei, Ministerului de Interne şi cu consultarea asociaţiilor profesionale din domeniul 
turismului şi federaţiilor sportive de specialitate, la solicitarea titularului zonei respective.
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(2) Stabilirea zonelor de agrement nautic se va face cu respectarea următoarelor reguli de 
bază:

a) turiştii aflaţi la odihnă să nu fie supuşi riscului de accidente, îmbolnăviri sau disconfortului 
pe plajă, în apă ori în incinta unor structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, alimentaţie 
publică sau agrement;

b) să nu fie amplasate în zonele protejate sau în cele de protecţie;
c) amplasamentul zonelor de agrement nautic va fi delimitat prin mijloace de marcare 

vizibile, iar culoarele de lansare la apă şi limitele zonei de agrement nautic cu balize, prin grija 
titularului acestei zone;

d) zona de agrement nautic trebuie să dispună de post de salvare şi post de prim ajutor, 
organizate în condiţiile legii.

(3) Persoanelor care înoată în apele navigabile le este interzis accesul în perimetrul destinat 
navigaţiei ambarcaţiunilor de agrement nautic.

(4) În zonele de agrement nautic au acces numai ambarcaţiunile de agrement nautic, astfel 
cum sunt definite la art. 2 lit. b).

Art. 4. (1) Pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic cu scop lucrativ titularul zonei 
de agrement nautic trebuie să deţină certifi cat  de autorizare turistică şi autorizaţie de funcţionare.

(2) Certificatul de autorizare turistică se eliberează de Ministerul Turismului, în baza 
documentaţiei depuse de solicitant.

(3) Criteriile, condiţiile, precum şi procedura de eliberare a c ertificatului de autorizare turistică 
se aprobă prin ordin al ministrului  turismului, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor 
şi Locuinţei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Par tea I.

(4) Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către primării, în baza documentaţiei depuse 
de solicitant.

Art. 5. Persoanele fi zice posesoare de ambarcaţiuni de agrement nautic folosite în interes 
personal trebuie să facă dovada deţinerii legale a acestora şi a deţiner ii certifi catului de capacitate 
pentru conducătorul ambarcaţiunii de agrement nautic, să le utilizeze numai în zonele balizate 
şi să resp ecte regulile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6.  Activitatea de agrement nautic se poate desfăşura numai între orele 7,00-20,00 în 
timpul sezonului turistic, respectiv 7,00-18,00 în extrasezon şi în condiţii meteorologice 
favorabile. În caz de condiţii meteorologice nefavorabile titularul zonei de agrement nautic este 
obligat să semnalizeze aceasta şi să întrerupă activitatea până la restabilirea condiţiilor 
meteorologice favorabile.

Capitolul III. Autorizarea 
ambarcaţiunilor de agrement nautic

Art. 7. (1) Categoriile de amba rcaţiuni de agrement nautic care au acces în zona de agrement 
nautic, normele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească, condiţiile de înmatriculare şi de 
autorizare, normele privind încadrarea cu personal navigant a ambarcaţiunilor de agrement 
nautic, precum şi normele de certificare/brevetare a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului 
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ambarcaţiunile de agrement nautic propulsate  prin forţa umană nu necesită autorizare.

Art. 8. Criteriile privind amenajarea, echiparea şi dotarea zonelor de agrement nautic, 
precum şi regulile privind desfăşurarea activităţii în acestea se aprobă prin ordin al ministrului 
turismului, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 

Art. 4-8
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60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I.

Capitolul IV. Controlul activităţii de agrement nautic

Art. 9. Controlul activităţii de agrement nautic se realizează de:
a) Ministerul Turis mului – cu privire la deţinerea certificatului de autorizare tu ristică, respectarea 

exactităţii amplasamentelor zonelor de agrement nautic şi a prevederilor ordinului menţionat 
la art. 8;

b) Ministerul Sănătăţii şi Familiei – cu privire la respectarea normelor igienico-sanitar e;
c) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Autoritatea Navală Română,  

după caz, – cu privire la existenţa şi menţinerea în bună stare a balizării, respectarea interdicţiei 
privind desfăşurarea activităţii pe timp nefavorabil şi în afara orelor prevăzute la art. 6, respectarea 
limitelor perimetrului destinat navigaţiei de agrement, precum şi a prevederilor ordinului menţionat 
la art. 7 alin. (1);

d) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului – cu privire la respectarea prevederilor legale 
referitoare la: delimitarea şi  regimul zonelor de protecţie a surselor de apă şi a ariilor naturale 
protejate, protecţia calităţii apei, a aerului şi a solului, precum şi nivelurile de zgomot;

e) Ministerul de Interne – cu privire la respectarea reglementărilor privind regimul de frontieră;
f) persoane împuternicite de primari – cu privire la deţinerea autorizaţiei de funcţionare şi 

respectarea amplasamentelor zonelor de agreme nt nautic.

Capitolul V. Răspunderi şi sancţiuni

Art. 10. Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de agrement nautic în 

afara zonelor l egal apro-bate;
b) lipsa balizajelor, a semna lelor plutitoare şi a semnalelor vizuale;
c) nerespectarea măsurilor de prevenire a disconfortului fonic;
d) utilizarea de amba rcaţiuni neautorizate şi de personal necalificat sau fără documente 

lega le;
e) nerespectarea dreptului de folosinţă publică a culoarelor  de lansare la apă;
f) nerespectarea uneia sau a mai multor reguli de desfăşurare a activităţilor de ag rement 

nautic stabilite prin ordinul prevăzut la art. 8;
g) depăşirea limitelor perime trului zonei de agrement nautic;
h) accesul înotătorilor în perimetrul destinat navigaţiei ambarcaţiunilor de agrement nautic;
i) nerespectarea n ormelor de siguranţă a navigaţiei şi de prevenire a poluării med iului 

acvatic, aerului şi solului;
j) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activită ţii de agrement nautic fără să 

deţină certificat de autorizare turistică sau autorizaţie de funcţionare.

Art. 11. (1) Contra venţiile se sancţionează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la art. 10 lit. a)-e), i) şi j), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 

lei;
b) faptele prevăzute la lit. f), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
c) faptele prevăzute la l it. g) şi h), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) Amenda se aplică şi persoanelor juridice.

A rt. 12. Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică de personalul de specialitat e 
împuternicit al Ministerului Turismului, Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Mini sterului 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,  prin Autoritatea Navală Română, după caz, al 

Art. 9-12
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Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului de Interne, de către persoane împuternicite de 
primar, potrivit competenţelor prevăzute la art. 9.

Art. 13. (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările ulterioare.

(2) Contraven ientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori de la data comunicării acestuia, după caz, jumătate din minimul 
amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1), agentul constatator făcând menţiune desp re această 
posibilitate în procesul-verbal.

Art. 14. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pct. 5 al art. 2 din Hotărârea 
Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile 
turistice, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 307 din 11 iunie 20 01.

Art. 13-14



13. Ordinul nr. 98/2003 
pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, 

„Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile 
montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă”

publicat în
M. Of. nr. 162 şi 162 bis din 13 martie 2003

cu modificările şi completările aduse prin:
Ordinul nr. 4/2006 pentru modifi carea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1 „Cerinţe tehnice de 

securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi 
spaţiilor de joacă” (M. Of. nr. 52 din 19 ianuarie 2006);

Ordinul nr. 2154/2009 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor 
juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente” şi PT CR 8-2009 „Autorizarea 
personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de 
deservire”[1] (M. Of. nr. 11 şi 11 bis din 8 ianuarie 2010).

Art. 1. Se aprobă Prescripţia tehnică PT R 19-2002, ediţia 1, „Cerinţe tehnice de securitate 
privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor 
de joacă”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin va fi  publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I.

ANEXĂ

Prescripţie tehnică PT R 19-2002, ediţia 1, „Cerinţe tehnice de securitate privind 
echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi 

spaţiilor de joacă”

Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

– Ediţie oficială –

Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea 
aplicării întocmai a prevederilor legale privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului 
înconjurător şi proprietăţii.

Prevederile prescripţiilor tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care distribuie, montează, 
instalează, repară, întreţin, deţin, exploatează sau verifică echipamente şi instalaţii montate şi 
utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă.

Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.
ISCIR
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
BUCUREŞTI www.iscir.ro
Cod: 726111
Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70

[1] Potrivit art. 5, Ordinul nr. 2154/2009 a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial.
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E-mail: iscir@fx.ro
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice 

publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă 
dacă nu există acordul scris al ISCIR. Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să 
se asigure că sunt în posesia ediţiei oficiale tipărite.

1. Generalităţi

1.1. Scop
Prescripţia tehnică PT R19-2002, ediţia 1, „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele 

şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă” denumită 
în continuare prescripţie tehnică, face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la 
echipamente şi instalaţii montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă 
şi pentru distracţii extreme.

Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice de securitate minime obligatorii pe 
care trebuie să le satisfacă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor 
de distracţii şi spaţiilor de joacă şi pentru distracţii extreme.

Cerinţele privind proiectarea, construirea, certificarea, funcţionarea şi siguranţa în funcţionare 
a acestor tipuri de echipamente/instalaţii se adresează producătorilor, montatorilor, deţinătorilor 
şi întreţinătorilor.

Cerinţele privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea tehnică periodică, 
repararea, întreţinerea şi siguranţa în exploatare se adresează agenţilor economici autorizaţi 
de ISCIR-INSPECT pentru această activitate.

Aceste cerinţe au drept scop asigurarea protecţiei consumatorilor.
De asemenea, prescripţia tehnică stabileşte modul de verificare a respectării acestor cerinţe.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta 

prescripţie tehnică este ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Industriei şi Resurselor.

Documentele şi documentaţiile tehnice trebuie să fie redactate sau traduse în limba română, 
iar inscripţionările privind exploatarea şi avertizarea consumatorilor trebuie să fie redactate 
sau traduse în limba română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi.

1.2.[1] Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în 

cadrul parcurilor de distracţii şi pentru sporturi extreme.
Echipamentele pentru spaţiile de joacă concepute sau destinate pentru a fi utilizate în 

special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizică a fiinţei umane, şi destinate 
folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent, nu necesită autorizaţie de 
funcţionare de la ISCIR.

Introducerea pe piaţă şi exploatarea echipamentului pentru spaţii de joacă se realizează 
cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere 
pe piaţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement.

Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice echipamentele de agrement şi echipamentele 
pentru spaţiile de joacă, aflate pe domeniul privat şi folosite numai pentru uz propriu.

1.3. Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la standarde române şi acte 

legislative.

[1] Pct. 1.2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 4/2006.
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1.3.1.[1] Standarde
Referirile făcute în prezenta prescripţie tehnică la următoarele standarde sunt cu titlu de 

recomandare:
- SR EN 71-8:2004 - Securitatea jucăriilor. Partea 8. Leagăne, tobogane, jucării pentru 

activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior;
- SR EN 1176-1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I. Cerinţe de securitate 

şi metode de încercare generale;
- SR EN 1176-1:2003/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I. Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale;
- SR EN 1176-1:2003/A2:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I. Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale;
- SR EN 1176-1:2003/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I. Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale;
- SR EN 1176-2:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2. Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne;
- SR EN 1176-2:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2. Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne;
- SR EN 1176-3:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3. Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;
- SR EN 1176-3:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3. Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;
- SR EN 1176-4:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4. Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;
- SR EN 1176-4:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4. Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;
- SR EN 1176-5:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5. Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri;
- SR EN 1176-5:2002/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5. Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri;
- SR EN 1176-6:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6. Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;
- SR EN 1176-6:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6. Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;
- SR EN 1176-7:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7. Ghid de instalare, 

de control, de întreţinere şi de utilizare;
- SR EN ISO 12100-1:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale 

de proiectare. Partea 1. Terminologie de bază, metodologie;
- SR EN ISO 12100-2:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale 

de proiectare. Partea 2. Principii tehnice.

1.3.2. Legi şi hotărâri
Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat 

pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare 

a echipamentelor pentru agrement
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

1.4. Termeni şi defi niţii
Termenii şi definiţiile de mai jos se referă la prezenta prescripţie tehnică.

[1] Subpct. 1.3.1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 4/2006.
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1.4.1. accident grav – accident mortal sau accident care produce o vătămare permanentă 
a integrităţii corporale a sănătăţii consumatorului;

1.4.2. agent economic – societate comercială cu sediul în România având personalitate 
juridică constituită într-una din formele de organizare definite de legislaţia în vigoare şi a cărei 
activitate este înscrisă la Registrul Comerţului;

1.4.3. autorizare de funcţionare a echipamentului – document emis de către un organism 
desemnat, pe baza unei metodologii, prin care se certifică faptul că echipamentul pentru 
agrement satisface cerinţele esenţiale de securitate;

1.4.4. componente de securitate – orice componentă elementară, grup de componente, 
subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice dispozitiv inclus în instalaţie 
în scopul asigurării unei funcţionări sigure, care este identificată prin analiza de risc şi a cărei 
defectare pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal 
de deservire şi alte persoane;

1.4.5. coordonator de securitate – persoana angajată, calificată şi, după caz, autorizată, 
desemnată de organizator pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor 
precum şi a terţelor persoane în timpul distracţiei extreme;

1.4.6. deţinătorul (exploatantul) echipamentului – persoană fizică sau juridică deţinătoare 
cu orice titlu a unui echipament pentru agrement pe care îl pune la dispoziţia consumatorilor;

1.4.7. deţinătorul (exploatantul) parcului de distracţii sau al spaţiului de joacă – persoană 
fizică sau juridică care are în administrare un parc de distracţii sau un spaţiu de joacă. În cazul 
în care deţinătorul echipamentului nu poate fi identificat, deţinătorul parcului de distracţii sau 
deţinătorul spaţiului de joacă preia răspunderea deţinătorului echipamentului;

1.4.8. distracţie extremă – activitate oferită de un organizator prin intermediul unui echipament 
pentru agrement unuia sau mai multor consumatori în scop de distracţie sau de recreere şi la 
care senzaţia de pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incită în principal 
să participe;

1.4.9. echipament de protecţie individuală – echipament sau accesorii oferit(e) odată cu 
produsul închiriat destinat agrementului de către locator sau deţinător în scopul protejării vieţii 
şi sănătăţii, precum şi securităţii consumatorului faţă de pericolele ce pot apare ca urmare a 
utilizării normale şi previzibile a produsului respectiv;

1.4.10. echipament pentru agrement – utilaj, dispozitiv sau instalaţie acţionat(ă) electric, 
pneumatic, hidraulic sau mecanic, prin forţa sau greutatea omului, precum şi prin orice alte 
surse de energie, montat(ă) pe un amplasament temporar sau definitiv destinat(ă) agrementului, 
jocului sau destinderii persoanelor fizice;

1.4.11. echipament pentru parcurile de distracţii – echipament pentru agrement care nu 
este un echipament pentru spaţiile de joacă;

1.4.12. echipament pentru spaţiile de joacă – echipament pentru agrement, conceput sau 
destinat pentru a putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau 
forţa fizică a fiinţei umane şi destinat folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau 
permanent;

1.4.13. exploatarea echipamentului pentru agrement – punerea la dispoziţia consumatorului 
a unui echipament pentru agrement;

1.4.14. incident grav – incident care ar putea da naştere unui accident grav;
1.4.15. locator – persoană fizică sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor produse 

pentru agrement;
1.4.16. manevrant – personal autorizat şi calificat care asigură funcţionarea în condiţii 

de securitate a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de 
distracţii;

1.4.17. montator – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asumă 
responsabilitatea montării echipamentelor/instalaţiilor utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile 
de joacă;
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1.4.18. organizator de distracţii extreme – producător, distribuitor sau prestator de servicii 
care organizează o distracţie extremă;

1.4.19. parc de distracţii – perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care 
este instalat temporar sau definitiv cel puţin un echipament pentru parcurile de distracţii;

1.4.20. personal tehnic de deservire – persoană angajată, calificată şi, după caz, autorizată 
desemnată de către deţinător în vederea întreţinerii echipamentului pentru agrement, în scopul 
menţinerii acestuia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi de producător;

1.4.21. producător extern – persoană fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea 
proiectării şi fabricării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii 
şi spaţiile de joacă şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate;

1.4.22. producător intern – agent economic care îşi asumă responsabilitatea proiectării şi 
fabricării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de 
joacă şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate;

1.4.23. proiectant – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT care îşi asumă 
responsabilitatea proiectării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de 
distracţii şi spaţiile de joacă;

1.4.24. reparator – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asumă 
responsabilitatea reparării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii 
şi spaţiile de joacă;

1.4.25. spaţiu de joacă – perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care 
este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;

1.4.26. utilizare normală – utilizare pentru care este destinat(ă) echipamentul/instalaţia 
montat(ă) şi utilizat(ă) în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă conform informaţiilor date de 
fabricant sau care apare ca uzuală în acord cu proiectul, construcţia şi funcţionarea sa;

1.4.27. utilizare prevăzută – utilizarea care implică respectarea instrucţiunilor tehnice 
enumerate în cartea tehnică cu luarea în considerare a utilizărilor incorecte previzibile în mod 
rezonabil;

1.4.28. utilizator – persoană fizică sau juridică ce deţine şi/sau închiriază un echipament 
pentru agrement pe care îl pune la dispoziţia consumatorilor.

1.5. Abrevieri
IT – Inspecţia Teritorială
PT – Prescripţie tehnică
RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor

2. Cerinţe esenţiale de securitate
În vederea introducerii pe piaţă, orice echipament sau instalaţie pentru agrement, inclusiv 

cele pentru distracţii extreme trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale de securitate:
a) echipamentul pentru agrement trebuie să fie fabricat astfel încât să poată funcţiona, să 

fie reglat şi întreţinut fără a expune consumatorii la pericole din punct de vedere al securităţii, 
atunci când aceste acţiuni sunt realizate în circumstanţele stabilite de producător;

b) măsurile de precauţie luate trebuie să asigure excluderea oricărui pericol în condiţii 
normale sau previzibile de utilizare, pe toată durata de viaţă scontată a echipamentului;

c) gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie să fie în 
raport cu aptitudinile consumatorilor. În scopul punerii acestui principiu în practică se stabileşte, 
acolo unde este necesar, vârsta minimă, limita de greutate şi înălţime sau starea de sănătate 
a consumatorului;

d) pentru alegerea celor mai bune soluţii, producătorul trebuie să aplice următoarele principii, 
în ordinea indicată:

- excluderea sau limitarea la maxim a pericolelor pentru integrarea optimă a principiului de 
securitate a consumatorilor la proiectarea şi fabricarea echipamentului;
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- luarea măsurilor necesare de precauţie şi de securitate pentru pericolele ce nu pot fi 
excluse;

- informarea despre pericolele rămase ca urmare a eficacităţii incomplete a măsurilor de 
protecţie luate, indicarea situaţiilor în care este necesară o pregătire specială şi semnalarea 
faptului că trebuie să fie utilizate anumite echipamente de protecţie individuală;

e) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea 
modului de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare atât o utilizare normală a 
echipamentului cât şi o utilizare incorect previzibilă;

f) echipamentul pentru agrement trebuie să fie conceput astfel încât să evite o utilizare 
anormală;

g) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea 
modului de utilizare, producătorul trebuie să ţină cont inclusiv de comportamentul specific al 
minorilor;

h) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea 
modului de utilizare, producătorul trebuie să ţină cont de obstacolele pe care cel ce va utiliza 
echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesară sau previzibilă, a echipamentului de 
protecţie individuală;

i) echipamentul pentru agrement trebuie să fie livrat împreună cu toate echipamentele şi 
accesoriile speciale care sunt esenţiale pentru a preveni pericolele posibile ce pot apare la 
montarea, demontarea, transportul, reglarea, întreţinerea şi utilizarea acestuia;

j) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea 
modului de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare următoarele pericole:

- pericole care rezultă din portanta (forţă de susţinere) insuficientă a echipamentului, ţinând 
cont de rezistenţa, de rigiditatea şi de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;

- pericole care rezultă din pierderea stabilităţii echipamentului, ţinând cont de susţinerea 
echipamentului şi solurile posibile, precum şi de încărcările eventuale ale echipamentului;

- pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz de 
defecţiuni, în stare de urgenţă şi posibilitatea de evacuare;

- pericole care rezultă din eventuale interacţiuni ale echipamentului şi utilizatorilor cu mediul 
înconjurător şi publicul;

- pericole care rezultă din mediul ambiant în spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi 
de luminozitate;

- pericole care rezultă din posibilităţile defectuoase de întreţinere;
- pericole care rezultă din incendiu;
- pericole care rezultă din radiaţii;
- pericole de natură mecanică şi electrică.
k) echipamentele pentru agrement trebuie să fie realizate din materiale care:
- nu ard sub acţiunea directă a unei flăcări, scântei sau orice alt focar potenţial de incendiu;
- sunt greu inflamabile;
- dacă se aprind ard lent şi prezintă o viteză redusă de propagare a flăcării;
- sunt tratate, oricare ar fi compoziţia chimică a echipamentului pentru parcurile de distracţii, 

astfel încât să întârzie procesul de ardere.
l) componentele şi părţile detaşabile ale echipamentelor pentru spaţiile de joacă, destinate 

numai copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a nu 
putea fi înghiţite/inhalate;

m) echipamentele pentru spaţiile de joacă destinate să ţină sau să susţină copilul pe apă 
trebuie să fie astfel concepute şi fabricate încât să reducă cât mai mult posibil, ţinând cont de 
uzura preconizată a echipamentului pentru spaţiile de joacă, pericolul de pierdere a flotabilităţii 
şi de pierdere a sprijinului dat copilului.
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3. Evaluarea conformităţii şi condiţii privind introducerea pe piaţă
3.1. Pentru a se confirma îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate, producătorul sau 

reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, va obţine un certificat de 
conformitate de tip eliberat de ISCIR-CERT.

3.2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, 
trebuie să asigure şi să declare că echipamentele pentru agrement sunt conforme cu tipul de 
echipament descris în certificatul de conformitate de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale de 
securitate. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, 
trebuie să întocmească în scris o declaraţie de conformitate.

3.3. Declaraţia de conformitate trebuie păstrată de producător sau reprezentantul său 
autorizat, persoană juridică cu sediul în România, timp de 10 ani de la realizarea ultimului 
echipament de acelaşi tip şi pusă la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
şi ISCIR la solicitarea acestora.

3.4. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, 
trebuie să furnizeze, odată cu echipamentul pentru agrement, recomandări şi instrucţiuni privind 
amplasarea, montarea, exploatarea, întreţinerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de consumatori 
sub forma unor documente însoţitoare ale echipamentului.

3.5. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România 
trebuie să inscripţioneze pe echipament, lizibil şi durabil, datele de identificare ale producătorului, 
denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice ale echipamentului.

3.6. În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în România, 
obligaţiile prevăzute la pct. 3.1-3.5 revin importatorului de echipamente/instalaţii.

4. Proiectarea şi fabricarea
4.1. Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea şi fabricarea 

echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de 
joacă este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de securitate pe toată perioada prevăzută 
de proiectant pentru utilizarea lor.

4.2. Proiectantul trebuie să încadreze echipamentele în:
- echipamente pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă;
- echipamente pentru distracţia extremă.
4.3. Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor constructive, 

alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor echipamentelor şi instalaţiilor, 
potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru stabilirea procedurilor de încercare şi 
verificare tehnică.

4.4. Proiectantul trebuie să stabilească şi să nominalizeze componentele de securitate 
pentru fiecare echipament şi instalaţie care asigură funcţionarea în condiţii de securitate.

4.5. Proiectantul va întocmi pentru fiecare echipament/instalaţie lista elementelor de 
rezistenţă pe care o va introduce în cartea echipamentului/instalaţiei - partea de construcţie, 
prevăzută în anexa A.

4.6. La proiectarea elementelor portante (de rezistenţă) ale echipamentelor şi instalaţiilor 
proiectantul trebuie să ţină seama şi de solicitările seismice ce pot apărea în construcţiile 
respective conform zonării seismice a teritoriului României.

4.7. Proiectantul şi producătorul echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul 
parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă sunt obligaţi să respecte întocmai cerinţele esenţiale 
de securitate precizate la capitolul 2.

4.8. Producătorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie, de 
calitatea execuţiei şi a materialelor folosite în conformitate cu prevederile proiectului de exe-
cuţie.

4.9. Producătorul va elabora cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie.
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4.10. Cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie trebuie să cuprindă cel puţin 
datele prevăzute în anexa A.

4.11. Cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie se completează de către 
producător, pe răspundere proprie, pentru fiecare echipament în parte.

4.12. Cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie se predă montatorului sau 
deţinătorului odată cu echipamentul sau instalaţia.

5. Echipamente şi instalaţii provenite din import
5.1. Pentru introducerea pe piaţă în România a echipamentelor şi instalaţiilor de agrement 

pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă este necesară eliberarea de către ISCIR-INSPECT 
a unui(unei) document/dovadă de luare în evidenţă.

5.2. Dovada/documentul de luare în evidenţă pentru echipamentele şi instalaţiile de agrement 
pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă va fi eliberat(ă) în conformitate cu reglementările 
ISCIR în vigoare la data efectuării importului.

5.3. Echipamentele şi instalaţiile de agrement pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de 
joacă vor fi însoţite de o declaraţie de conformitate.

5.4. În vederea introducerii pe piaţă în România, orice echipament şi instalaţie pentru 
agrement trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capito-
lul 2.

5.5. Pentru a se confirma îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate, producătorul sau 
reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, va obţine un certificat de 
conformitate de tip eliberat de ISCIR-CERT.

5.6. În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în România, 
obligaţiile prevăzute la pct. 5.1-5.5 revin importatorului.

6. Montarea şi punerea în funcţiune

6.1. Montarea şi demontarea
6.1.1. Montarea echipamentelor şi instalaţiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi 

spaţiilor de joacă poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice 
corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT.

6.1.2. Pentru echipamentele şi instalaţiile proprii, producătorul poate efectua montarea fără 
a necesita autorizare din partea ISCIR-INSPECT.

6.1.3. Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii 
economici care montează echipamente şi instalaţii utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi 
spaţiilor de joacă este prezentat în anexa B.

6.1.4. Agentul economic autorizat pentru montarea-demontarea echipamentelor/instalaţiilor 
montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă are următoarele obligaţii:

a) să execute lucrările de montare în conformitate cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie 
de producător;

b) să verifice înainte de începerea montării, pentru echipamentele şi instalaţiile a căror 
asamblare se realizează la locul de funcţionare, corespondenţa echipamentului, instalaţiei sau 
subansamblurilor primite de la producător cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de deţinător 
şi să consemneze rezultatele acestor verificări într-un proces-verbal pe care îl va prezenta la 
verificarea tehnică oficială;

c) să prezinte echipamentele, instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice necesare (cartea 
instalaţiei-partea de montare), în timpul şi la sfârşitul montării, la verificările care se efectuează 
de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau, cu împuternicire scrisă din partea 
ISCIR-INSPECT, de către personalul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea 
lucrărilor de montare;
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d) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi examinare 
având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor 
tehnice în vigoare;

e) să folosească la lucrările de montare numai personal calificat. Sudorii vor fi autorizaţi în 
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;

f) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de montare apare 
necesitatea efectuării unor modificări în construcţia echipamentelor şi instalaţiilor;

g) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, maiştri sau 
tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de montare-demontare. Modelul deciziei de numire a 
personalului este prezentat în anexa G;

h) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau tehnicieni) în cazul efectuării 
lucrărilor de sudare la montarea elementelor de rezistenţă. Modelul deciziei de numire a 
responsabilului este prezentat în anexa G;

i) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de montare-demontare, 
conform modelului din anexa C;

j) să asigure măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu, 
autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la 
pct. 6.1.5 şi 6.1.6.

6.1.5. Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de 
montare are următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) să cunoască legislaţia, Prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în vigoare, şi 
reglementările tehnice în domeniu;

b) să respecte în cadrul lucrărilor de montare-demontare documentaţia tehnică a producătorului 
şi proiectul de montare-demontare;

c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate (cartea instalaţiei-partea 
de montaj) sub aspectul respectării prevederilor Prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, 
precum şi concordanţa echipamentului sau instalaţiei cu documentaţia respectivă;

d) să încheie documente de verificare tehnică în care să consemneze constatările şi 
rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;

e) să verifice registrul de evidenţă a lucrărilor de montare-demontare şi să urmărească 
ţinerea la zi a acestuia.

6.1.6. Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT IT suplimentar faţă de 
cerinţele din SR EN 719:1995 are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) să cunoască legislaţia, prevederile Prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, 
standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor echipamentelor şi instalaţiilor 
utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă;

b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în 
concordanţă cu procedeele de sudare omologate;

c) să verifice proiectul de montare înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluţiile 
adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului 
termic de sudare să fie minimă;

d) să urmărească folosirea corespunzătoare a materialelor de adaos, funcţie de materialele 
de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;

e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să admită 
introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în proiectul de montare;

f) să supravegheze ca materialele de bază folosite să fie conforme cu proiectul de montare;
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să 

ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma operaţiunilor de 

montare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor 
sudate, care se ataşează la cartea echipamentului sau instalaţiei;
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j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a procedeelor 
de sudare omologate.

6.1.7. Lucrările de demontare a echipamentelor şi instalaţiilor utilizate în cadrul parcurilor 
de distracţii şi spaţiilor de joacă se vor efectua în conformitate cu documentaţia tehnică elaborată 
de producătorul echipamentului sau instalaţiei respective.

6.1.8. La lucrările de montare-demontare, montatorul autorizat de ISCIR-INSPECT va 
respecta Normele Tehnice de protecţia muncii specifice şi Normele Tehnice pentru prevenirea 
şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.

6.2. Punerea în funcţiune
6.2.1. Deţinătorul parcului de distracţii sau a spaţiului de joacă trebuie să obţină autoriza-

ţia de funcţionare a acestora, indiferent dacă se află pe un amplasament temporar sau defi-
nitiv.

6.2.2. Echipamentele şi instalaţiile montate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, noi 
sau vechi montate din nou, pot fi date în exploatare numai după obţinerea autorizaţiei de 
funcţionare eliberate de ISCIR-INSPECT IT.

6.2.3. Înainte de punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor pentru agrement pe 
un nou amplasament, deţinătorul acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să se asigure că echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat respectă 
cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 2;

b) să încheie un contract cu deţinătorul parcului de distracţii sau spaţiului de joacă din care 
să rezulte cel puţin acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement şi 
perimetrul pentru amplasare, în cazul în care cele două calităţi nu sunt cumulate de aceiaşi 
persoană fizică sau juridică;

c) să efectueze o analiză de risc în exploatare conform metodologiei elaborate de 
ISCIR-INSPECT (a se vedea capitolul 12);

d) să se asigure că pe fiecare echipament sau instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil 
şi vizibil datele de identificare ale producătorului precum şi denumirea, seria, anul de fabricaţie 
şi caracteristicile tehnice ale echipamentului/instalaţiei;

e) să se asigure că pe fiecare echipament sau instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil 
şi vizibil categoriile de vârstă, limitele de greutate şi înălţime ale consumatorilor;

f) să obţină autorizaţia de funcţionare a echipamentului sau instalaţiei din partea ISCIR-INSPECT IT.
6.2.4. Autorizarea de funcţionare la prima punere în funcţiune
6.2.4.1. Autorizarea de funcţionare pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate 

în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă se eliberează de ISCIR-INSPECT IT.
6.2.4.2. În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare deţinătorul echipamentului/instalaţiei 

va depune la ISCIR-INSPECT IT o documentaţie care va cuprinde:
a) cartea echipamentului/instalaţiei - partea de construcţie, întocmită conform modelului 

din anexa A;
b) cartea echipamentului/instalaţiei - partea de montaj;
c) copie legalizată de pe documentul încheiat cu deţinătorul spaţiului pe care va fi amplasat 

echipamentul;
d) procesul-verbal cu rezultatele încercărilor de casă;
e) procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei care trebuie să conţină 

cel puţin următoarele:
- gradul de calificare al personalului tehnic de deservire folosit;
- instrucţiuni de întreţinere; verificări tehnice periodice;
- încercările şi verificările stabilite de proiectant;
f) certificatul privind măsurătorile împotriva tensiunilor de atingere (unde este cazul);
g) certificatul privind continuităţile electrice (unde este cazul);
h) certificatul privind rezistenţa de izolaţie (unde este cazul);
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i) certificat privind pregătirea şi amenajarea terenului;
j) certificat privind reglarea automatelor şi instalaţiei de protecţie (unde este cazul);
k) dovada/documentul de luare în evidenţă eliberat de ISCIR-INSPECT (dacă este cazul);
l) declaraţia de conformitate.
6.2.4.3. Documentaţia menţionată la pct. 6.2.4.2 va fi înaintată la ISCIR-INSPECT IT cu 

adresă de însoţire prin care se solicită autorizarea echipamentului/instalaţiei.
6.2.4.4. Documentaţia incompletă va fi înapoiată deţinătorului pentru a fi completată.
6.2.4.5. ISCIR-INSPECT IT va stabili cu deţinătorul data la care urmează să se efectueze 

verificarea tehnică de către inspectorii de specialitate.
6.2.4.6. Până la data stabilită pentru verificarea tehnică, deţinătorul trebuie să pregătească 

echipamentul/instalaţia având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare, 
precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercări. De asemenea, trebuie să asigure personalul de 
deservire şi auxiliar necesar. De la verificarea tehnică nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat 
de ISCIR-INSPECT, al deţinătorului şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea 
lucrărilor de montare-demontare al montatorului.

6.2.4.7. În cazul echipamentelor/instalaţiilor închiriate, la verificarea tehnică va participa 
atât RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deţinătorului cât şi cel din unitatea care a închiriat 
echipamentul/instalaţia.

6.2.4.8. Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune
6.2.4.8.1. Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile minime care trebuie să fie 

respectate la efectuarea verificărilor tehnice.
6.2.4.8.2. Înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoană fizică sau juridică) 

va efectua instructajul de protecţia muncii persoanelor participante la această activitate. Celelalte 
persoane trebuie să fie îndepărtate de pe echipament/instalaţie şi/sau din raza de acţiune a 
acestora. Verificarea tehnică va fi condusă de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT.

6.2.4.8.3. Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă:
a) există cartea echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie şi de montaj, este completă 

şi corespunde cu echipamentul/instalaţia prezentat(ă) pentru verificarea tehnică;
b) echipamentul/instalaţia a fost executat(ă), echipat(ă), montat(ă) şi instalat(ă) în conformitate 

cu proiectul acestuia/acesteia;
c) echipamentul/instalaţia supus(ă) la încercările şi verificările prevăzute în prezenta 

prescripţie tehnică a corespuns şi funcţionează în condiţii de securitate, inclusiv dispozitivele 
de frânare şi componentele de securitate;

d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supravegherea tehnică şi personalul de deservire 
este calificat şi instruit;

e) construcţia echipamentului/instalaţiei şi îmbinările demontabile şi nedemontabile nu 
prezintă defecte vizibile;

f) instalaţia electrică (dacă este cazul) este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare 
şi este prevăzută cu inscripţionările specifice necesare;

g) pe echipament/instalaţie sunt prevăzute inscripţii lizibile şi durabile privind datele de 
identificare ale producătorului, denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice 
ale acestuia/acesteia.

6.2.4.8.4. Verificarea tehnică constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină;
d) alte încercări, prevăzute de proiectant.
6.2.4.8.5. Verificarea principalelor elemente componente constă în urmărirea îndeplinirii 

condiţiilor enumerate la pct. 6.2.4.8.3.
6.2.4.8.6. Încercările în gol, în sarcină şi alte încercări se vor efectua în conformitate cu 

instrucţiunile elaborate de producătorul echipamentului/instalaţiei sau de proiectant.
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6.2.4.9. Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se 
constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică. Autorizarea 
funcţionării şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi anul) stabilită pentru 
următoarea verificare tehnică periodică (la scadenţă) se înscriu într-un proces-verbal conform 
modelului din anexa D. Scadenţa următoarei verificări nu va fi mai mare de 1 an.

6.2.4.10. Pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi 
spaţiile de joacă, aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, 
autorizarea de funcţionare se acordă în următoarele condiţii:

a) prezentarea documentelor menţionate la pct. 6.2.4.2 (cu excepţia dovezii/documentului 
de luare în evidenţă) şi 6.2.4.3;

b) prezentarea unui document privind evaluarea stării tehnice a echipamentului/instalaţiei 
întocmit de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru a efectua examinări, 
investigaţii, studii de capacitate portantă şi asigurare antirisc din care să rezulte că sunt 
respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la capitolul 2;

c) prezentarea instrucţiunilor privind amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea, 
întreţinerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de utilizatori elaborate de proiectant sau de către 
producător;

d) îndeplinirea cerinţelor menţionate la pct. 6.2.4.4, 6.2.4.5, 6.2.4.6, 6.2.4.7 şi 6.2.4.8.
6.2.4.11. Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru echipamentele şi instalaţiile 

montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă în următoarele cazuri:
a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate precizate de proiectantul 

echipamentului/instalaţiei;
b) dispozitivele de frânare prevăzute de proiectantul echipamentului/instalaţiei lipsesc sau 

funcţionează defectuos;
c) protecţia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos, creând 

pericol de electrocutare;
d) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice prevăzute 

în documentaţie;
e) instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
f) modul de fixare a elementelor de rezistenţă, elementelor de tracţiune şi dispozitivelor de 

prindere nu este corespunzător, putând genera avarii, incidente sau accidente;
g) se constată fisuri la elementele de rezistenţă;
h) sunt slăbite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri);
i) există deformaţii permanente vizibile cu ochiul liber la construcţia metalică;
j) încercările cu sarcină şi suprasarcină nu au avut rezultate corespunzătoare;
k) calea de rulare are suprafaţa de contact deteriorată, are porţiuni rupte şi prezintă abateri 

peste limitele stabilite prin proiect;
l) nu este asigurată stabilitatea în gol şi în timpul funcţionării;
m) sistemul de rulare al vehiculelor este uzat;
n) instalaţia cu acţionare hidraulică prezintă defecţiuni;
o) lipsa echipamentului de protecţie individuală pentru consumator;
p) lipsa mijloacelor de salvare individuală;
q) suprafaţa terenului pe care este amplasat(ă) echipamentul/instalaţia prezintă denivelări 

sau obstacole care pun în pericol funcţionarea echipamentului/instalaţiei sau care pun în pericol 
viaţa sau sănătatea consumatorului;

r) terenul pe care este amplasat(ă) echipamentul/instalaţia nu asigură rigiditatea necesară 
funcţionării;

s) nu sunt afişate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele periculoase 
(în limba română);

t) lipsa iluminatului şi ventilaţiei în spaţiile închise;
u) nu este asigurat iluminatul pe timp de noapte;
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v) nu a fost efectuată analiza de risc sau rezultatul analizei de risc este negativ;
w) nu se poate identifica instalaţia corespunzătoare documentaţiei prezentate;
x) platformele şi scările de acces la echipament/instalaţie nu asigură protecţia consumatorului 

(calitatea suprafeţelor, deformaţii, goluri, lipsă balustrade mână curentă etc.).
6.2.4.12. Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile 

de joacă care posedă autorizaţia de funcţionare din partea ISCIR-INSPECT şi se remontează 
pe un alt amplasament înaintea termenului fixat pentru verificarea tehnică următoare nu mai 
trebuie să fie verificate din nou de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT. În acest 
caz autorizaţia de funcţionare pe noul amplasament se eliberează de către deţinător în urma 
unei verificări tehnice efectuate de către RSVTI propriu, în condiţiile respectării prevederilor 
pct. 6.2.3 lit. a), b), c) şi d), pct. 6.2.4.7, 6.2.4.8, 6.2.4.9, 6.2.4.11 şi documentaţiei prevăzute 
la pct. 6.2.4.2. În cazul echipamentelor/instalaţiilor închiriate, procesul-verbal se va întocmi în 
cartea echipamentului/instalaţiei în trei exemplare, care se distribuie astfel:

a) un exemplar (originalul) rămâne în carte, care se păstrează la agentul economic care 
exploatează instalaţia/echipamentul respectiv;

b) un exemplar (copie) se preia de către agentul economic în a cărui proprietate se află 
echipamentul/instalaţia;

c) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR-INSPECT Inspecţia Teritorială unde îşi are 
sediul deţinătorul.

Procesul-verbal, în cazul echipamentelor/instalaţiilor proprii, se va întocmi în cartea 
echipamentului/instalaţiei în două exemplare, care se distribuie astfel:

a) un exemplar (originalul) rămâne în carte, care se păstrează la agentul economic care 
deţine echipamentul/instalaţia respectiv(ă);

b) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR-INSPECT Inspecţia Teritorială unde îşi are 
sediul deţinătorul.

Notă. Data următoarei verificări tehnice va fi cea stabilită prin procesul-verbal încheiat de 
inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT.

6.2.4.13. După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR-INSPECT va elibera cartea 
echipamentului/instalaţiei - partea de exploatare.

6.2.5. Verificarea tehnică periodică (la scadenţă) şi verificarea tehnică neprogramată 
(inopinată)

6.2.5.1. În timpul exploatării, echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile 
de distracţii şi spaţiile de joacă sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice periodice. Cu 
ocazia acestor lucrări se verifică starea tehnică şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare 
în continuare. Scadenţa următoarei verificări se stabileşte ţinându-se seama şi de starea tehnică 
a echipamentului/instalaţiei, de condiţiile de funcţionare, de regimul de funcţionare, dar nu va 
fi mai mare de 1 an.

6.2.5.2. Eliberarea autorizaţiei de funcţionare în continuare se va face conform prevederilor 
prezentei prescripţii tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.

6.2.5.3. Verificarea tehnică periodică trebuie să stabilească pe lângă cele menţionate la 
pct. 6.2.4.8 şi dacă:

a) gradul de uzură al elementelor componente nu constituie un pericol pentru funcţionare 
şi nu a depăşit limitele admise;

b) exploatarea, întreţinerea şi revizia se fac în condiţiile stabilite de producător şi asigură 
funcţionarea echipamentului/instalaţiei în condiţii de securitate;

c) registrul de evidenţă a funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în 
parcurile de distracţii este corect completat şi ţinut la zi.

6.2.5.4. Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare în continuare dacă se constată 
prezenţa uneia sau mai multor deficienţe menţionate la pct. 6.2.4.11 şi a următoarelor 
neconformităţi:

a) lipsa cărţii echipamentului/instalaţiei-partea de construcţie şi/sau partea de montaj;
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b) întreţinere necorespunzătoare;
c) gradul de uzură al elementelor componente depăşeşte limitele admise şi pune în pericol 

funcţionarea echipamentului/instalaţiei.
6.2.5.5. Rezultatele verificări tehnice periodice se înscriu într-un proces-verbal, conform 

modelului din anexa D.
6.2.5.6. Dacă echipamentul/instalaţia montat(ă) şi utilizat(ă) în parcurile de distracţii nu a 

funcţionat mai mult de 90 de zile, repunerea acestuia/acesteia în funcţiune se va face numai 
după efectuarea unei verificări tehnice de către RSVTI autorizat al deţinătorului. Rezultatele 
verificării tehnice vor fi consemnate într-un proces-verbal în cartea echipamentului/
instalaţiei – partea de exploatare, conform modelului din anexa D.

6.2.5.7. Prevederile pct. 6.2.5.6 nu se aplică în cazul în care a fost depăşită scadenţa la 
verificarea tehnică oficială.

6.2.5.8. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul, ca în cadrul scadenţelor, 
să efectueze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea dispoziţiilor date 
privind starea tehnică a echipamentelor/instalaţiilor (remedierea unor deficienţe şi înlocuiri de 
piese, altele decât cele menţionate la pct. 6.2.4.11), modul de efectuare a întreţinerii şi reviziei, 
a exploatării, inclusiv completarea la zi a registrului de evidenţă a funcţionării. Constatările se 
consemnează în registrul de evidenţă a funcţionării sau într-un proces-verbal, după caz, conform 
modelului din anexa D. Dispoziţiile date sunt obligatorii.

6.2.5.9. Dacă la verificările tehnice sau încercările efectuate în timpul exploatării, de către 
organele proprii de supraveghere tehnică ale deţinătorului, se constată deficienţe care periclitează 
siguranţa în funcţionare, menţionate la pct. 6.2.4.11, echipamentul/instalaţia va fi oprit(ă) din funcţiune.

6.2.6. Verificarea tehnică după lucrările de reparare
6.2.6.1. Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile 

de joacă care au fost supuse unor lucrări de reparare nu pot fi date în exploatare decât după 
efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT, în 
condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică.

6.2.6.2. Categoriile de lucrări de reparare care se verifică de inspectorii de specialitate ai 
ISCIR-INSPECT sunt următoarele:

a) înlocuirea sau modificarea elementelor de rezistenţă;
b) refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistenţă;
c) transformarea de principiu a modului de acţionare a echipamentului/instalaţiei;
d) înlocuirea, recondiţionarea sau transformarea de principiu a mecanismului de antrenare;
e) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare;
f) modificarea instalaţiei de comandă;
g) înlocuirea instalaţiei electrice;
h) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care 

diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
i) înlocuirea sau modificarea constructiv-funcţională a vehiculelor;
j) înlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute 

în proiectul iniţial;
k) înlocuirea sau recondiţionarea căilor de rulare;
l) înlocuirea cilindrilor hidraulici şi/sau a grupului de pompare.
6.2.6.3. În vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatorul sau producătorul 

echipamentului/instalaţiei va întocmi o documentaţie tehnică cu următorul conţinut:
a) copie de pe autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberată de către 

ISCIR-INSPECT IT;
b) tehnologia privind lucrările de reparare;
c) lista lucrărilor efectuate în cadrul reparaţiei;
d) tabelul cuprinzând materialele folosite în cadrul lucrărilor de reparare, cu specificarea 

caracteristicilor tehnice şi a numărului certificatului de calitate eliberat de furnizorul acestora;
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e) certificatul de calitate pentru sudurile executate în cadrul reparaţiei;
f) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracţiune;
g) schema cinematică, schemele electrice şi desenele de ansamblu ale echipamentului/

instalaţiei;
h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzătoare ale încercărilor de casă, semnat şi de 

deţinătorul echipamentului/instalaţiei;
i) procesul-verbal de recepţie şi certificatul de calitate şi garanţie al reparaţiei.
6.2.6.4. Lucrările de reparare menţionate la pct. 6.2.6.2 vor fi executate numai de agenţi 

economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în acest scop. În cazul în care lucrările de reparare 
sunt efectuate de producătorul echipamentului/instalaţiei nu este necesară autorizarea din 
partea ISCIR-INSPECT IT.

6.2.6.5. Repararea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de 
distracţii şi spaţiilor de joacă poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice 
corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.

6.2.6.6. Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii 
economici care repară echipamente şi instalaţii montate şi utilizate în cadrul parcurilor de 
distracţii şi spaţiilor de joacă este prezentat în anexa B.

6.2.6.7. Agentul economic autorizat pentru lucrări de reparare are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de reparare în conformitate cu documentaţia tehnică de reparaţie;
b) să prezinte echipamentele, instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul 

şi la sfârşitul reparării, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai 
ISCIR-INSPECT sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT, de către responsabilul 
tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de reparare;

c) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi de examinare 
având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor 
tehnice în vigoare;

d) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat. Sudorii vor fi autorizaţi în 
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;

e) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de reparare apare 
necesitatea efectuării unor modificări în construcţia echipamentelor şi instalaţiilor;

f) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, maiştri sau 
tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de reparare. Modelul deciziei de numire a personalului 
este prezentat în anexa G;

g) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau tehnicieni), în cazul efectuării 
unor lucrări de sudare la repararea elementelor de rezistenţă. Modelul deciziei de numire a 
responsabilului este prezentat în anexa G;

h) să întocmească şi să ţină la zi un registrul de evidenţă pentru lucrările de reparare, 
conform modelului din anexa C;

i) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu, 
autorizat de ISCIR, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. 6.2.6.8 şi 6.2.6.9.

6.2.6.8. Personalul tehnic autorizat de ISCIR pentru lucrările de reparare are următoarele 
obligaţii şi răspunderi:

a) să cunoască legislaţia, prevederile Prescripţiilor tehnice specifice - Colecţia ISCIR în 
vigoare şi reglementările tehnice în domeniu;

b) să respecte în cadrul lucrărilor de reparare documentaţia tehnică a producătorului şi 
proiectul de reparare;

c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării 
prevederilor Prescripţiilor tehnice specifice - Colecţia ISCIR precum şi concordanţa echipamentului 
sau instalaţiei cu documentaţia respectivă;

d) să întocmească documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele 
verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
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e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor de reparare şi să urmărească ţinerea la zi 
a acestora.

6.2.6.9. Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR, suplimentar faţă de cerinţele 
din SR EN 719:1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) să cunoască legislaţia, prevederile Prescripţiilor tehnice specifice - Colecţia ISCIR, 
standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor echipamentelor şi instalaţiilor 
montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă;

b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în 
concordanţă cu procedeele de sudare omologate;

c) să verifice documentaţia de reparare înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluţiile 
adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de tensiuni datorată ciclului 
termic de sudare să fie minimă;

d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază 
utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;

e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să admită 
introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în documentaţia de reparaţie;

f) să supravegheze astfel ca materialele de bază folosite să fie conforme cu documentaţia 
de reparaţie;

g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să 

ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma operaţiunilor de 

reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor 
sudate, care se ataşează la cartea echipamentului sau instalaţiei;

j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR şi a procedeelor de 
sudare omologate.

6.2.6.10. Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă 
cele menţionate la pct. 6.2.5.3, şi dacă lucrările s-au efectuat corespunzător iar materialele noi 
folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.

6.2.6.11. Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 6.2.6.2, pot fi executate şi de agenţi 
economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT, iar verificarea tehnică după aceste 
reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătorului.

6.2.6.12. Verificarea tehnică după reparare se efectuează în conformitate cu prevederile 
pct. 6.2.4.8.

6.2.6.13. Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii tehnice, 
prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare stabilindu-se 
şi scadenţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai mare de 1 an.

6.2.6.14. Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a funcţionării 
echipamentului/instalaţiei.

6.2.6.15. Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea echipamentului/instalaţiei.

7. Exploatarea

7.1. Deţinerea şi/sau utilizarea echipamentelor şi instalaţiilor montate în parcurile de 
distracţii şi spaţiile de joacă

7.1.1. Deţinătorii autorizaţi pentru utilizarea echipamentelor/instalaţiilor montate în parcurile 
de distracţii şi spaţiile de joacă au următoarele obligaţii şi răspunderi:

a) să posede Prescripţiile tehnice specifice - Colecţia ISCIR;
b) să execute lucrările de întreţinere şi revizie tehnică curentă în conformitate cu procedura 

de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei;
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c) să pregătească şi să prezinte echipamentele/instalaţiile, precum şi documentaţia tehnică 
prevăzută de Prescripţiile tehnice - Colecţia ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează 
de ISCIR-INSPECT în vederea autorizării funcţionării echipamentelor/instalaţiilor sau ori de 
câte ori se solicită de către ISCIR;

d) să numească RSVTI, în raport cu numărul şi complexitatea echipamentelor/ instalaţiilor, 
care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT. RSVTI al unităţilor menţionate răspunde împreună cu 
proprietarul echipamentelor/instalaţiilor de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor 
prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a acestora. Atribuţiile RSVTI sunt 
menţionate la pct. 7.2.3 şi 7.2.4;

7.1.2. Modelul deciziei de numire pentru RSVTI este prezentat în anexa E.
7.1.3. Modelul autorizaţiei care se va elibera de către ISCIR-INSPECT IT pentru RSVTI 

este prezentat în anexa H.

7.2. Supravegherea
7.2.1. Pentru funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi instalaţiilor montate 

şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, în conformitate cu prevederile prezentei 
prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare specifice, sunt direct răspunzători deţinătorii.

7.2.2. Prevederile pct. 7.1.3 se aplică şi celor care închiriază echipamente/instalaţii în 
vederea utilizării.

7.2.3. RSVTI poate fi:
- inginer
- subinginer sau
- maistru
- tehnician
într-una din specialităţile: mecanică, electrică sau electromecanică, cu o vechime minimă 

de 5 ani.
7.2.4. RSVTI trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul echipamentelor 

şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă şi are următoarele 
sarcini principale:

a) să ţină evidenţa instalaţiilor şi să urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice 
oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona. Modelul de registru de evidenţă a 
echipamentelor/instalaţiilor este prezentat în anexa F.

b) să urmărească pregătirea echipamentelor/instalaţiilor şi a sarcinilor de încercare necesare 
pentru verificările tehnice oficiale şi să participe la efectuarea lor;

c) să supravegheze ca echipamentele/instalaţiile să fie folosite în conformitate cu prevederile 
prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de exploatare elaborate de producător şi normele 
de protecţia muncii;

d) să urmărească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de verificare 
tehnică, să examineze, în mod regulat, registrul de evidenţă a funcţionării şi să ia măsuri pentru 
remedierea imediată a defectelor semnalate;

e) să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
f) să interzică manevrarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de 

distracţii de persoane neautorizate;
g) să efectueze instructajul profesional şi de protecţia muncii cu manevranţii echipamentelor/

instalaţiilor, conform reglementărilor în vigoare;
h) să organizeze reexaminarea periodică a manevranţilor;
i) să urmărească efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizii conform procedurii inspecţie 

şi întreţinere;
j) să transmită, până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, planul anual de verificări teh-

nice periodice pentru anul următor la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţină-
torul;
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k) să efectueze verificările tehnice oficiale în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii 
tehnice după fiecare remontare pe un nou amplasament a echipamentului/instalaţiei, în intervalul 
dintre scadenţele oficiale;

l) să urmărească efectuarea reparaţiilor verificate de inspectorii de specialitate ai 
ISCIR-INSPECT numai de către agenţi economici autorizaţi în condiţiile prezentei prescripţii 
tehnice;

m) să urmărească executarea la termenele prevăzute a verificărilor dispozitivelor de prindere 
şi a elementelor de tracţiune;

n) să ţină evidenţa manevranţilor echipamentelor/instalaţiilor.

7.3. Registrul pentru evidenţa funcţionării
7.3.1. Pentru fiecare echipament/instalaţie deţinătorul va întocmi un registru de evidenţă a 

funcţionării în care manevranţii şi personalul de întreţinere şi revizie sunt obligaţi să consemneze 
sub semnătură toate observaţiile asupra funcţionării şi defecţiunilor apărute la acestea.

7.3.2. RSVTI va verifica şi viza zilnic registrul de evidenţă a funcţionării.

7.4. Cerinţe privind exploatarea
7.4.1. Exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii 

şi spaţiile de joacă trebuie să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, 
normele de protecţia muncii, instrucţiunile de exploatare elaborate de producător şi normele 
interne elaborate de deţinător potrivit specificului locului de funcţionare.

7.4.2. Înainte de efectuarea curselor cu consumatori se vor efectua curse de probă.
7.4.3. Se interzice funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor atunci când componentele de 

securitate nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute 
de producător.

7.4.4. Dacă în timpul utilizării echipamentelor/instalaţiilor se constată una din deficienţele 
menţionate la pct. 6.2.4.11 echipamentul/instalaţia se opreşte obligatoriu din funcţiune. RSVTI 
va consemna acest lucru într-un proces-verbal, conform modelului din anexa D, şi în registrul 
de evidenţă a funcţionării. Copia procesului-verbal va fi transmisă la ISCIR-INSPECT IT unde 
îşi are sediul deţinătorul.

7.4.5. Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de 
joacă nu pot funcţiona dacă zonele periculoase nu sunt îngrădite corespunzător sau dacă 
elementele în mişcare şi instalaţiile electrice neizolate nu sunt prevăzute cu apărători de 
protecţie şi marcate corespunzător.

7.4.6. Deţinătorul trebuie să informeze consumatorul, printr-un panou de avertizare amplasat 
în imediata apropiere a echipamentelor, asupra următoarelor:

a) denumirea echipamentului/instalaţiei şi datele de identificare a deţinătorului;
b) modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat;
c) potenţialele pericole, aşa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, 

inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate şi înălţime sau stării de sănătate a consumatorilor, 
după caz.

În cazul echipamentelor din staţiunile şi zonele turistice, informarea consumatorilor se va 
face în mod obligatoriu şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.

7.4.7. Este interzisă atenţionarea: „UTILIZARE ŞI PERICOL PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ” 
sau orice atenţionare similară.

7.4.8. Echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii pentru care 
proiectantul sau producătorul prevede funcţionarea cu manevrant vor fi deservite de personal 
autorizat în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Metodologia de autorizare 
este menţionată la capitolul 13.

7.4.9. Manevranţii vor respecta cu stricteţe, pe toată durata exploatării, cerinţele stabilite 
de producătorul echipamentului/instalaţiei.
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8. Întreţinerea şi revizia
8.1. Întreţinerea şi revizia echipamentelor/instalaţiilor trebuie să fie executată de personal 

calificat şi instruit de deţinător sau producător în acest scop.
8.2. Întreţinerea şi revizia se vor efectua în conformitate cu procedura de inspecţie şi 

întreţinere a echipamentului/instalaţiei elaborată de proiectant.
8.3. La lucrările de întreţinere şi revizie pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi 

utilizate în parcurile de distracţii vor lucra echipe formate din cel puţin două persoane, exceptând 
manevrantul.

8.4. Întreţinerea şi revizia va cuprinde ansamblul de lucrări care asigură funcţionarea normală 
a echipamentului/instalaţiei.

8.5. La întreţinerea şi revizia echipamentelor/instalaţiilor se vor lua măsuri corespunzătoare 
pentru prevenirea accidentelor.

9. Repararea
9.1. Repararea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii 

şi spaţiile de joacă va fi efectuată în condiţiile menţionate la pct. 6.2.6.2, 6.2.6.5 şi 6.2.6.11.
9.2. La lucrările de reparare a echipamentelor/instalaţiilor se vor lua măsuri corespunzătoare 

pentru prevenirea accidentelor.

10. Distracţii extreme
10.1. Pentru organizarea unei distracţii extreme organizatorul acesteia trebuie să desemneze, 

pe toată durata de desfăşurare, un coordonator de securitate. Dacă organizatorul nu desemnează 
un coordonator de securitate acţionează el însuşi în calitate de coordonator de securitate, fiind 
necesară autorizarea sa. Coordonatorul de securitate trebuie să fie prezent pe toată durata 
desfăşurării distracţiei extreme.

10.2. Organizatorul trebuie să ia măsurile necesare în scopul evitării pericolului pentru 
securitatea utilizatorilor sau a terţilor în timpul desfăşurării distracţiei extreme, în condiţii normale 
sau în alte condiţii previzibile. Aceste măsuri se referă în special la:

a) montare, verificări tehnice periodice, măsuri de întreţinere a echipamentelor utilizate la 
distracţia extremă;

b) verificări tehnice periodice şi măsuri de întreţinere a produselor utilizate la distracţia extremă;
c) desemnarea coordonatorilor de securitate autorizaţi;
d) instruirea coordonatorului de securitate autorizat şi instrucţiunile necesare îndeplinirii 

atribuţiunilor;
e) avertismente şi inscripţionări.
10.3. Organizatorul trebuie să dispună de următoarele date pentru distracţia extremă:
a) lista produselor necesare distracţiei extreme ce pot avea un impact asupra securităţii, o 

descriere şi o identificare a acestor produse şi o definire a caracteristicilor lor;
b) schema distracţiei extreme.
10.4. Prevederile menţionate la pct. 6.2.3 se aplică în mod corespunzător şi organizatorului 

distracţiei extreme.
10.5. Produsele prevăzute la pct. 10.3 lit. a), utilizate în cadrul distracţiei extreme, trebuie 

să fie certificate în acest scop de ISCIR-CERT.
10.6. În cazul în care la practicarea distracţiilor extreme sunt folosite instalaţii care fac 

obiectul domeniului de activitate al ISCIR, organizatorul distracţiei extreme este obligat să 
respecte următoarele condiţii:

a) să solicite la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se desfăşoară distracţia extremă, 
verificarea şi autorizarea instalaţiei respective la parametrii necesari pentru desfăşurarea 
acestei activităţi;

b) să asigure mijloacele necesare verificării acestor instalaţii şi personalul de deservire şi 
auxiliar;
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c) să instruiască personalul deservent al acestor instalaţii în legătură cu practicarea distracţiei 
extreme;

d) să desfăşoare activitatea de distracţie extremă în condiţii meteorologice care să nu pună 
în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea consumatorilor;

e) să asigure mijloacele de comunicare necesare cel puţin între deserventul instalaţiei şi 
coordonatorul de securitate al distracţiei extreme;

f) instalaţia să fie astfel amplasată încât să excludă posibilitatea lovirii participantului la 
distracţia extremă de elemente ale instalaţiei sau de orice fel de obstacol;

g) deserventul instalaţiei să fie autorizat şi apt medical.
10.7. Atribuţiile coordonatorului de securitate sunt următoarele:
a) să cunoască etapele privind desfăşurarea distracţiei extreme pe care o coordonează;
b) să ţină evidenţa echipamentelor şi produselor specifice utilizate pentru fiecare categorie 

de distracţie extremă;
c) să cunoască echipamentele şi produsele specifice utilizate la distracţia extremă şi să le 

folosească strict pentru destinaţia stabilită de producătorul acestora;
d) să urmărească utilizarea echipamentelor şi produselor specifice distracţiei extreme în 

conformitate cu instrucţiunile producătorului acestora;
e) să deţină şi să utilizeze mijloacele de comunicare prevăzute;
f) să verifice înaintea începerii distracţiei extreme starea tehnică a echipamentelor şi 

produselor specifice utilizate şi să le scoată din uz pe cele care prezintă defecţiuni care pot 
conduce la producerea de accidente sau pe cele al căror termen maxim de utilizare dat de 
producător este depăşit;

g) să se informeze asupra stării de sănătate a consumatorilor de distracţie extremă şi să 
ia măsuri corespunzătoare;

h) să urmărească în permanenţă comportamentul (fizic, emoţional şi din punct de vedere 
al sănătăţii) consumatorilor de distracţie extremă la începutul, în timpul şi la sfârşitul acesteia;

i) să cunoască, să respecte şi să aplice măsurile de prim ajutor.
10.8. Autorizarea coordonatorului de securitate se face conform metodologiei elaborate de 

ISCIR-INSPECT (a se vedea capitolul 13).
10.9. Autorizaţia coordonatorului de securitate se eliberează pentru fiecare categorie de 

distracţie extremă pe o perioadă limitată de timp nu mai mare de 1 an şi pentru o locaţie 
determinată.

10.10. În cazul în care una din condiţiile de autorizare menţionate la pct. 10.9 se modifică, 
autorizaţia coordonatorului de securitate îţi pierde valabilitatea fiind necesară solicitarea unei 
autorizaţii noi.

10.11. Eliberarea autorizaţiei se va face după examinarea persoanei/persoanelor propuse 
pentru „coordonator de securitate” privind desfăşurarea distracţiei extreme, în condiţiile prevăzute 
în prezenta prescripţie tehnică.

11. Avarii şi accidente
11.1. Deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate 

în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă precum şi organizatorul de distracţii extreme au 
obligaţia să anunţe imediat ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţiile despre avariile 
şi accidentele produse prin mijloacele locale cele mai rapide.

11.2. Deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi 
utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, precum şi organizatorul de distracţii 
extreme au obligaţia să nu modifice starea de fapt din momentul producerii avariei sau 
accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT la faţa locului, în 
afară de cazurile când menţinerea acestei stări de fapt ar produce alte accidente sau ar 
periclita viaţa accidentatului.
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11.3. Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul producerii avariei 
sau accidentului, deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate 
şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă precum şi organizatorul de distracţii 
extreme, au obligaţia să facă schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei existente.

11.4. În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul sau cel 
care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi 
spaţiile de joacă precum şi organizatorul de distracţii extreme vor trimite la laboratoare de 
specialitate pentru cercetare piese, subansambluri sau materiale la indicaţia inspectorilor de 
specialitate ai ISCIR-INSPECT care au cercetat avaria sau accidentul respectiv.

11.5. ISCIR-INSPECT cercetează avariile şi accidentele, evaluează cauzele, modul în care 
s-au produs şi efectele rezultate şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare 
a echipamentelor/instalaţiilor, după caz.

12. Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare
Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare este prezentată în MT1-2002.

13.[1] Abrogat.

14. Dispoziţii fi nale
14.1. Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor menţionate în prescripţia 

tehnică a depus documente în baza cărora i s-a eliberat autorizaţia şi acestea nu sunt conforme 
cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.

14.2. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform 
legislaţiei în vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.

Anexa A

Cartea echipamentului/instalaţiei – partea de construcţie

Cartea echipamentului/instalaţiei trebuie să conţină cel puţin datele menţionate în continuare, 
specifice instalaţiei.

1. Generalităţi
- datele de identificare ale producătorului;
- denumirea, tipul, destinaţia, seria şi anul de fabricaţie ale echipamentului/instalaţiei;
- perioada prevăzută de proiectant pentru utilizare
- felul acţionării;
- numărul certificatului de conformitate de tip;
- mediul înconjurător în care poate să funcţioneze (temperatura maximă/minimă, umiditatea 

relativă a aerului, viteza maximă admisibilă a vântului în stare de repaus/funcţionare);
- felul şi tensiunea curentului electric pe circuite (forţă, comandă, semnalizare, iluminat);
- normele tehnice de bază care au stat la baza construirii echipamentului/instalaţiei (simbol 

şi denumire).
2. Condiţii tehnice de amplasare şi instalare
- spaţii minime de siguranţă;
- sistem de salvare a consumatorilor;
- traversări;
- paralelisme;
- intersecţii;
- menţiuni specifice cu privire la natura terenului pe care se amplasează echipamentul/

instalaţia;
- balizare şi iluminare;

[1] Pct. 13 a fost abrogat prin art. 3 din Ordinul nr. 2154/2009.
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- menţiuni speciale cu privire la: natura terenului de fundare; măsuri contra calamităţilor 
naturale.

3. Caracteristici tehnice de bază
3.1. Date generale
- sarcina nominală (kg);
- numărul persoanelor;
- vehicule:

- tipul;
- dispozitivul de cuplare;
- capacitatea utilă (kg);
- masa proprie (kg);
- număr de vehicule;
- distanţa între vehicule;
- tipul vehiculului de revizie.

- raza minimă de înscriere în curbă;
- înclinarea în plan longitudinal şi în plan transversal (%);
- caracteristici dimensionale maxime în stare de repaus şi în timpul funcţionării;
- dimensiunile conturului de reazem al echipamentului/instalaţiei;
- timpul de desfăşurare a unei curse complete (min);
- vitezele maxime de funcţionare (m/s);
- locul de comandă şi amplasarea acestuia;
- felul comenzii;
- modul de alimentare cu energie;
- masa echipamentului/instalaţiei (kg);
- presiunea medie pe sol (MPa);
3.2. Sistem de tracţiune şi organe de prindere
- denumirea;
- tipul constructiv;
- destinaţia;
- dimensiunile specifice;
- rezistenţa la rupere (N/mm2);
- coeficient de siguranţă;
- forţa de rupere (N).
3.3. Grup de antrenare
- tip;
- motoare de acţionare;
- reductoare.
3.4. Sisteme şi/sau dispozitive de frânare
- tip;
- caracteristici;
- numărul de frâne;
- coeficient de siguranţă al frânării;
- tipul de acţionare al frânei;
- timpul minim de frânare;
- spaţiul de frânare (m);
- felul organelor de acţionare.
4. Componente de securitate
- datele de identificare ale producătorului;
- denumire;
- tip;
- destinaţie;
- seria şi anul de fabricaţie;
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- numărul certificatului de conformitate de tip;
- număr;
- amplasare;
- caracteristici tehnice.
5. Date privind materialele elementelor portante
- denumirea elementului;
- felul produsului şi dimensiunile de bază;
- marca materialului;
- standardul şi/sau norma aplicabil(ă).
6. Rezultatele încercărilor şi examinărilor privind îmbinările sudate (dacă este cazul)
- denumirea elementului şi marcajul locurilor de examinare;
- procedeul de sudare;
- calitatea prescrisă pentru îmbinarea sudată;
7. Datele privind tratamentele termice (dacă este cazul)
8. Desenul de ansamblu al echipamentului/instalaţiei
9. Date privind categoriile de utilizatori
10. Informaţii referitoare la transport, manipulare şi depozitare
11. Instrucţiunile de montare-demontare
12. Procedura de inspecţie şi întreţinere
13. Sistemul şi schema de salvare
Notă. Documentele şi documentaţiile tehnice trebuie să fie redactate sau traduse în limba 

română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi.

Anexa B[1]. Abrogată. 

Anexa C

Registru pentru evidenţa lucrărilor de montare-demontare a echipamentelor/
instalaţiilor din cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă
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parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă

Nr. 
crt.

Felul 
şi 

tipul 
insta-
laţiei

Agentul 
econo-

mic con-
structor
(denu-
mire şi 
sediu)

Numărul 
şi anul 
fabri-
caţiei, 

numărul 
autori-

zaţiei de 
funcţio-

nare

Proiect 
de exe-

cuţie
(unitatea 
proiectan-
tă, nr. şi 

data)

Nr. şi 
data 

actului 
de certi-
fi care

Para-
metrii 
insta-
laţiei

Deţi-
nătorul 
instala-
ţiei

(denu-
mire şi 
sediu)

Elemente 
reparate 
sau în-
locuite; 
caracte-
risticile 
lor con-
structive

Pro-
ces-verbal 
de recep-

ţie
(nr. şi 
data)

Obs

           
           

[1] Anexa B a fost abrogată prin art. 3 din Ordinul nr. 2154/2009.
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Anexa D

ROMÂNIA
Inspecţia de stat pentru controlul 
cazanelor, recipientelor sub 
presiune şi instalaţiilor de ridicat 
- ISCIR -

Proces-verbal de verifi care 
tehnică nr. ................

INSPECŢIA TERITORIALĂ 
.....................
Adresa ................................
Telefon ................................
Fax ......................................

Încheiat astăzi ............... cu ocazia .......................... efectuat în baza HG 1.340/2001, 
HG 19/2001 şi Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985 
aplicabile şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ....................... tip .......... cu numărul de 
fabricaţie/inventar .............. şi cartea instalaţiei nr. ............. având parametrii ultimei verificări 
.............................. .

Denumirea agentului economic ....................... din localitatea ................. str. .......... nr. ...... judeţ/
sector ................ cod fiscal ................ .

Verificarea s-a efectuat la ................. din localitatea ................. str. ........... nr. ......... judeţ/
sector ........................ .

Subsemnatul1) ........................ am constatat următoarele: ................................................... .
Am dat următoarele dispoziţii: ............................................................... .
După această verificare s-a admis2): ......................................................................... .
Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de: .............................. .
Pentru această verificare se va plăti suma de ............. lei de către .................. din localitatea 

................... str. ........... nr. ....... judeţ/sector .............. în cont ................... deschis la Banca 

......................... filiala ................ .
Am luat la cunoştinţă,

Organ de verifi care
........................

Directorul agentului 
economic sau 
delegatul său
.........................

Responsabil cu 
supravegherea şi 
verifi carea tehnică
.......................

Delegatul agentului 
economic montator, 
reparator
.......................

 

1) Funcţia, numele şi prenumele.
2)  Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

Anexa E

Model de decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea şi verifi carea 
tehnică a instalaţiilor (RSVTI)

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE

nr. ........... din .................

Agentul economic ......................... reprezentat prin ................... manager(director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor/

instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii prin care agenţii economici care 
deţin şi exploatează aceste instalaţii sunt obligate să numească personal tehnic de specialitate 
(ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea 
instalaţiilor/echipamentelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicării 
prevederilor prescripţiei tehnice PT R 19,

Anexele D-E
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DECIDE:

1. D-ul(D-na) .................... de sp ecialitate ................. având funcţia de ................. începând 
cu data de ........... se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a ascensoarelor 
.................. din cadrul ................, urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.

2. Responsabilul cu supravegherea şi verificarea  tehnică a ascensoarelor este obligat să 
cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT 
R 19, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnică PT R19.

3. Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnic ă a ascensoarelor va 
fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ............... care răspunde împreună cu 
acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei 
tehnice PT R19.

4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnică PT R 19, atrage, după caz, 
 răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.

5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ......... din ............ şi devine definitivă 
după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.

 MANAGER,
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)

OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)

 Data: .......................

Anexa F

Evidenţa instalaţiilor

Număr de 
înregistrare

Denumirea 
instalaţiei, 
parametrii 
principali

Locul 
funcţionării 
instalaţiei

(localitatea, 
strada, nr., 

sector, 
judeţ)

Număr de 
fabricaţie 

sau 
inventar/ 

an de 
fabricaţie

Unitatea 
construc-

toare

Pro-
ces-verbal/ 
autorizaţie 
de funcţio-
nare/ data 
autorizării

Scadenţa 
următoarei 
verifi cări

Observaţii

        
        

Anexa G[1]. Abrogată.

Anexa H

Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea şi verifi carea 
tehnică a instalaţiilor (RSVTI)

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB 
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ISCIR-INSPECT IT .......................

 
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR

AUTORIZAŢIA  NR. x) .........................

Numele şi pren umele .................. Data şi locul naşterii ..................... Cod numeric personal 
............................

[1] Anexa G a fost abrogată prin art. 3 din Ordinul nr. 2154/2009.

Anexele F-H
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În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. .......... din .......... a agentului 
economic ................... se autorizează să execute în cadrul unităţii:

a) supraveghereaxx) ................................................ din dotarea sau folosinţa agentului 
economic.

Data .....................
 INSPECTOR ŞEF,
(Semnătura, ş tampila)

Poseso rul autorizaţiei are obli gaţia şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi 
prevederile prescripţiilor tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului 
economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.

Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agen tului economic pentru care a fost autorizat 
personalul.

Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în b aza documentului de constatare a 
comiterii unor abateri de la prevederile legale.

Prezenta autorizaţie este valabilă până la data dexxx)  ................ .

Notă:
x) Se va trece numărul de înregistrare al agentului ec onomic  în evidenţa ISCIR-INSPECT, 

supra numărul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
xx) Se va trece, după caz: ins talaţii sub presiune, instalaţii de r idicat, instalaţii sub presiune 

şi de ridicat, recipiente transportabile etc.
xxx) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
Autorizaţia se va aco rda pe maximum 2 ani.

Anexa H



14. O.U.G. nr. 14/2011 
pen tru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o 

perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, 
a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor benefi cii 

pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum 
şi a contractelor de schimb

publicată în
M. Of. nr. 134 din 22 februarie 2011

cu modificările şi completările aduse prin:
Legea nr. 25/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia 

consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o 
perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind 
dobândirea unor benefi cii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a 
contractelor de schimb (M. Of. nr. 166 din 10 martie 2015).

Având în vedere faptul că transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei 
2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia 
consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul 
de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept 
de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009, trebuie realizate până 
la data de 23 februarie 2011, adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a 
permite comercianţilor să îndeplinească obligaţiile prevăzute în actul normativ european, astfel 
încât să fie atins obiectivul de creare a pieţei interne comunitare, care impune asigurarea unui 
cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.

Ţinând cont de faptul că actul normativ european menţionat reglementează noi tipuri de 
contracte, adaptate evoluţiei pieţei şi noilor produse existente, oferind o protecţie eficientă 
consumatorilor şi în aceste cazuri,

luând în considerare faptul că, în lipsa unei reglementări imediate a acestor tipuri de 
contracte, consumatorii nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european 
menţionat, creându-se o denaturare a concurenţei,

pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia 
Europeană împotriva României,

ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de 
urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Capitolul I. Obiect, domeniu de aplicare şi defi niţii

Art. 1.[1] Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează protecţia consumatorilor la încheierea 
şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată 
a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor  pe termen lung care au ca obiect 

[1] Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 25/2015.
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dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum 
şi a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecţie a consumatorilor.

Art. 2. (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tranzacţiilor dintre comercianţi 
şi consumatori.

(2) Comercianţii pot desfăşura tranzacţiile reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă 
în baza licenţei de turism emise de Ministerul Dezvoltă rii Regio nale şi Turismului în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificat elor de clasificare, 
a licenţelor şi brevetelor de turism.

Art. 3. Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică cu respectarea prevederilor legale referitoare 
la:

a) modalităţile de reparare a prejudiciului şi la căile de atac prevăzute în dreptul comun;
b) înregistrarea bunurilor mobile sau imobile şi transferul dreptului de proprietate a bunurilor 

imobile;
c) condiţiile de amplasare sau criteriile şi metodologia de autorizare ori licenţiere;
d) determinar ea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de 

prezenta ordonanţ ă de urgenţă.

Art. 4. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoa rele semnifi caţii:

a)[1] contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă de terminată a unuia 
sau a mai multor spaţii de cazare – contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia 
consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de folosinţă a unuia sau a mai multor spaţii 
de cazare peste noapte, pentru mai mult de  un sejur neîntrerupt;

b) contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă – contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeşte, 
cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri sau de alte avantaje privind 
cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii;

c) contr  act de revânzare – contractul în temeiul căruia un consumator este asistat cu titlu 
oneros de către un profesionist, care acordă asistenţă pentru vânzarea sau cumpărarea 
drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă 
determinată a unuia ori a mai multor spaţii de cazare sau dintr-un contract pe terme  n lung 
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă;

d) contract de schimb – contractul în temeiul căruia un consumator participă, cu titlu oneros, 
la un sistem de schimb care îi permite accesul la spaţii de cazare peste noapte ori la alte 
servicii, în schimbul acordării accesului temporar altor persoane la avantajele ce decurg din 
contractul consumatorului respectiv privind dreptul de folosinţă pe o perioadă determinată a 
unuia sau a  mai multor spaţii de cazare;

e) comerciant – orice persoană fizică ori juridică ce acţionează în cadrul activităţii sale 
comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care 
acţionează în numele sau pe seama acesteia;

f) consumator – orice persoană fizică ce acţionează în scopuri din afara activităţii sale 
comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

g) contract ac cesoriu – contractul în temeiul căruia consumatorului îi sunt prestate de către 
un comerciant sau de către un terţ, în baza unei înţelegeri între comerciant şi acel terţ, servicii 
conexe unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă  determinată a 
unuia sau a mai multor spaţii de cazare ori unui contract pe termen lung privind dobândirea 
unor beneficii pentru produsele de vacanţă;

[1] Lit. a)-c) de la art. 4 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. unic pct. 2 din Legea 
nr. 25/2015.

Art. 2-4



981 • O.U.G. nr. 14/2011

h) suport durabil –  orice instrument care îi permite consumatorului sau comerciantului să 
stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe 
ulterioare, pe o durată corespunzătoare scopului informaţiilor, şi care să permită reproducerea 
nealterată a acestora;

i) cod de conduită – acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislaţie ori 
prin dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul comercianţ ilor ce se angajează 
să îl respecte, cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe 
sectoare de activitate;

j) responsabil de cod – orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianţi, 
responsabilă cu întocmirea şi revizuirea unui cod de conduită şi/sau cu supravegherea res pectării 
acestui cod de către cei care s-au angajat să îl respecte.

Art. 5. Pentru a calcula durata contractelor defi nite la art. 4 lit. a) şi b) se vor lua în considerare 
toate clauzele contractuale care permit reînnoirea tacită sau prelungirea duratei contractului.

Capitolul II. Informaţii preliminare încheierii  contractului

Secţiunea 1. Publicitatea

Art. 6. Orice formă de publicitate trebuie să precizeze posibilitatea obţinerii informaţiilor 
menţionate la art. 10, precum şi locul de unde acestea pot fi obţinute.

Art. 7. (1)[1] În cazul în care în cadrul unei oferte promoţionale sau al unui eveniment de 
pr omovare, i se propune consumatorului încheierea oricăruia dintre contractele prevăzute la 
art. 4 lit. a)-d), profesionistul trebuie să precizeze în invitaţie, în mod clar, scopul comercial şi 
natura evenimentu lui.

(2) Informaţiile prevăzute la art. 10 se pun la dispoziţi a consumatorului în orice moment pe 
toată durata evenimentului.

Art. 8. Niciunul dintre produsele care pot face obiectul contractelor defi nite la art. 4   lit. a) 
şi b) nu poate   fi  promovat sau comercializat drept o investiţie.

Secţiunea a 2-a. Informaţii precontractuale

Art. 9. (1) Comerciantul furnizează consumatorului toate informaţiile prevăzute la art. 10:
a) gratuit;
b) într-un mod clar şi uşor de înţeles;
c) pe hârtie sau pe un alt suport durabil, uşor accesibil consumatorul ui;
d) în limba română sau, în cazul în care consumatorul este cetăţean străin ori îşi are 

reşedinţa în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, şi în limba sau în una 
dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este, 
cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene;

e)[2] cu suficient timp înainte ca un consumator să încheie un contract sau să  accepte o 
o fertă.

(2)[3] Abrogat.

Art. 10. (1) Comerciantu l furnizează consumatorului informaţii precontractuale, după cum 
urmează:

[1] Alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea 
nr. 25/2015.

[2] Lit. e) de la alin. (1) al art. 9 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 4 
din Legea nr. 25/2015.

[3] Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 25/2015.

Art. 5-10
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a)  în cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată 
a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, prin intermediul formularului standard de informaţii 
prevăzut în anexa nr. 1 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

b) în cazul unui contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele 
de vacanţă, pr  in intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 2 şi al 
informaţiilor enumera te în partea a 3-a a formularului respectiv;

c) în cazul unui contract de revânzare, prin intermediul formularului sta ndard de informaţii 
prevăzut în anexa nr. 3 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

d) în cazul unui contract de schimb, prin intermediul formularului standard de informaţii 
prevăzut în anexa nr. 4 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv.

 (2) Comerciantul are obligaţia să completeze formularele standard prevăzute la alin. (1) cu 
informaţii suficiente şi precise, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorul şi pentru a 
permite consumatorului să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză.

Capi tolul III. Informaţii şi drepturi contractuale

Secţiunea 1. Informaţii contractuale

Art. 11.[1] Contractul se încheie în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat 
de consumator,  şi se redactează în mod vizibil şi uşor de citit, cu font de minimum 12.

Art. 12. (1) Contractul se redactează în limba română.
(2) În cazul în care consumatorul este cetăţean străin sau îşi ar e reşedinţa în străinătate, 

contractul se redactează, la alegerea acestuia, şi în limba sau în una dintre limbile statului 
membru pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este, cu condiţia ca aceasta 
să fie o limbă oficială a Uniunii Europene.

(3) În cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată 
a unuia sau a mai multor sp  aţii de cazare care are ca obiect un singur bun imobil determinat, 
comerciantul furnizează consumatorului, în mod gratuit, o traducere autorizată a contractului 
în limba sau în una dintre limbile  statului membru în care se află bunul imobil, cu co ndiţia ca 
aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene, în termen de 15 zile calendaristice de la 
data menţionată la art. 18 alin. (1).

Art. 13. Contractul include următoarele:
a) informaţii privind numele şi domiciliul şi, după caz, denumirea sau sediul social al părţilor 

contractante;
b) formularul standard prevăzut la art. 10, care devine parte inte grantă a contractului;
c) separat, formularul standard referitor la dreptul de retragere prevăzut în anexa nr. 5, care 

are ca scop facilitarea exercitării dreptului de retragere din contract, în conformitate cu prevederile 
art. 17-20;

d) semnătura fiecărei părţi;
e) data şi locul încheierii contractului;
f) modalităţile de notificare.

Art. 14. (1) Informaţiile conţinute în formularul standard prevăzut la art. 10 nu pot fi  modifi cate 
decât cu acordul expres al părţilor sau în cazul în care modificările decurg din anumite 
circumstanţe neobişnuite  şi neprevăzute, independente de v oinţa comerciantului, şi ale căror 
consecinţe nu ar fi  putut fi  evitate, chiar dacă s-ar fi  luat toate măsurile necesa re.

(2) Orice modificare va fi comunicată consumatorului, pe hârtie sau pe un alt suport dur abil 
uşor accesibil acestuia şi pe care îl acceptă, înainte de încheierea contractului.

[1] Art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 25/2015.

Art. 11-14
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(3) Modificările se menţionează în mod expres în contract.

Art. 15. (1) Înainte de încheierea contractului, comerciantul atrage  atenţia consumatorului 
într-o man ieră explicită asupra:

a) existenţei dreptul ui de retragere din contract;
b) duratei d e timp în care acesta îşi poate exercita dreptul de retragere, în conformitate cu 

prevederile art. 17-20;
c) interzicerii plăţilor în avans în această perioadă, în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25.
(2) Consumatorul confirmă primirea informaţiilor contractuale prevăzute la alin. (1) prin 

semnarea rubricilor corespunzătoare din partea a 2-a a formularului standard prevăzu t în 
anexele nr. 1-4.

Art. 16.[1] La momentul încheierii contractului, consumatorul primeşte cel puţin un exemplar 
din acesta.

Secţiunea a 2-a. Dreptul de retragere

Art. 17. Consumatoru l are dreptul de a se retrage din contractele definite la art. 4 lit. a)-d) 
în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv.

Art. 18. (1) Termenul de 14 zile calendaristice prevăz ut pentru exercitarea dreptului de 
retragere începe  să curgă astfel:

a) de la data încheierii contractului sau a unui precontract cu caracter obligatoriu;
b) de la data la ca re consumatorul intră în posesia contractului sau a oricărui precontract 

obligatoriu, dacă aceasta este ulteri oară datei menţionate la lit. a).
(2) În cazul în care comerciantul a completat şi a pus la dispoziţia consumatorului, separat, 

formularul standard privind dreptul de retragere, prevăzut la art. 13 lit. c), în for  mă scrisă, pe 
hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, în termen de un an de la data 
menţionată la alin. (1), termenul de retra gere din contract începe să curgă de la data la care 
consumatorul primeşte acest formular.

(3) În cazul în care informaţiile menţionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut 
în anexele nr. 1-4, au fost puse la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe 
un alt  suport durabil acceptat de consumator, în termen de 3 luni de la data menţionată la 
al in. (1), termenul de retragere din contract curge de la data la care consumatorul primeşte 
aceste informaţii.

Art. 19. Consumatorul decade din dreptul de a se retrage din c ontract în termen de:
a) un an şi 14 zile calendaristice de la data menţionată la art. 18 alin. (1), în cazul în care 

comerciantul nu a completat şi nu a pus la dispoziţia consumatorului, în formă scrisă, pe hârtie 
sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, formularul standard privind dreptul de 
retragere din contract, prevăzut la art. 13 lit. c);

b) 3 luni şi 14 zile calendaristice de la data menţionată la art. 18 alin. ( 1), în cazul în care 
informaţiile menţionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut în anexele nr. 1-4, nu 
au fost puse la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil 
acceptat de consumator.

Art. 20. (1) În cazul în care contractul de schimb şi contractul privind dobândirea dreptului 
de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare sunt î ncheiate 
concomitent, în ambele contracte va fi  prevăzut acelaşi termen de r etragere din contract.

(2) Pentru ambele contracte termenul de retragere se calculează în conformitate cu dispoziţiile 
art. 18 alin. (1), aşa cum se aplică în cazul contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă 
pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare.

[1] Art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 25/2015.

Art. 15-20
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Art. 21. (1)[1] În cazul în care consumatorul are intenţia de a-ş i exercita dreptul de retragere 
din contract, acesta notifi că în scris profesionistul cu privire la acest lucru, pe hârtie sau pe alt 
suport durabil, înainte de expirarea termenului de retragere din contract. Pentru a fi  valabilă, 
notifi carea se comunică înainte de expirarea termenului de retragere din contract.

(2) Consumatorul poate util iza formularul notificării de retragere din contract, prin intermediul 
formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 5, furnizat de comerciant în conformitate 
cu prevederile art. 13 lit. c).

(3) Dreptul de retragere produce efecte de la data expedierii notificării de către c onsumator.

Art. 22. În cazul exercitării dreptului de retragere de către consumator, încetează obligaţia 
părţilor de a executa contractul.

Art. 23. Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a fi  răspunzător pentru 
plata vreunei sume sau pentru alte obligaţii aferente eventua  lelor servicii prestate înaintea 
exercitării dreptului de retragere din contract.

Secţiunea a 3-a. Plăţi în avans

Art. 24. În cazul contractelor definite la art. 4 lit. a), b) şi d), sunt interzise orice plăţi în 
avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a 
sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectua te de consumator către 
comerciant ori către orice terţ înainte de expirarea termenului de retragere, în conformitate cu 
prevederile art. 17-20.

Art. 25.[2] În cazul unui contract de revânzare, defi nit la art. 4 lit. c), sunt interzise or ice plăţi 
în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită 
a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către 
profesionist ori către orice terţ înainte  ca vânzarea efectivă să aibă loc sau ca respectivul 
contract de revânzare să înceteze pe alte căi.

Secţiunea a 4-a. Dispoziţii specifi ce contractelor pe termen lung 
privind dobândirea unor benefi cii pentru produsele de vacanţă

Art. 26. (1) În  cazul contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru 
produsele de vacanţă, plata se efectuează conform unui calendar fix de plăţi.

(2) Sunt inter zise orice plăţi ale preţului specificat în contract care nu sunt efectuate conform 
calendarului fix de plăţi.

(3) Plăţile, inclusi v plata cotizaţiei de membru, sunt eşalonate în rate anuale, fiecare dintre 
acestea având aceeaşi valoare.

(4) Comerciantul trimite o  solicitare scrisă de plată, pe hârtie sau pe alt suport durabil 
acceptat de consumator, cu cel puţin 14 z  ile calendaristice înainte de data scadenţei.

Art. 27. (1)[3] Începând cu data primirii sol  icitării scrise de plată pentru cea de a doua dintre 
ratele prevăzute la art. 26 alin. (3), consumatorul are dreptul de a înceta contractul, fără 
penalizări.

(2) În cazul în care consumatorul are intenţi a de a înceta contractul, acesta va notifica 
comerciantul în termen de 14 zile calendaristice de la primirea solicitării de plată aferente 
fiecărei rate.

[1] Alin. (1) al art. 21 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 8 din Legea 
nr. 25/2015.

[2] Art. 25 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 25/2015.
[3] Alin. (1) al art. 27 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 10 din Legea 

nr. 25/2015.

Art. 21-27
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(3) Acest drept nu afectează dreptul consumatorului de  a înceta contractul în temeiul 
prevederilor dreptului comun.

Secţiunea a 5-a. Încetarea contractelor accesorii

Art. 28.[1] În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere din contractul privind 
dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii 
de cazare ori din contractul pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele 
de vacanţă, orice contract de schimb accesoriu sau orice alt contract accesoriu încetează în 
mod automat, fără niciun fel de cost p entru consumator.

Art. 29. (1)[2] Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/20  10 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modifi cări şi completări 
prin Legea nr. 288/2010, cu modifi cările ulterioare, în cazul în care consumatorul îşi exercită 
dreptul de retragere din oricare dintre contractele defi nite la art. 4 lit. a)-d), iar preţul este 
acoperit în întregime sau parţial de un credit acordat consumatorului de către profesionist ori 
de către un terţ, pe baza unei înţelegeri între acel terţ şi profesionist, contractul de credit 
încetează fără niciun fel de cost pentru consumator.

(2) Contractul dintre terţ şi comerciant va preciza în mod expres faptul că nu va fi suportat 
de către consumator niciun fe l de cost în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de 
retragere conform prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 30. (1) În cazul în care creditul este acordat consumatorului de către un terţ, consumatorul 
transmite creditorului o notifi care privind retrag erea din contract.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1):
a) se face pe hârtie sau pe un alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului şi accesibil 

acestuia;
b) se comunică prin mijloace care asigură  confirmarea transmiterii acesteia;
c) se expediază înainte de expirarea termenului de retragere din contract , conform prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Dreptul de retragere p roduce efecte de la data expedierii notificării de către consumator.

Capitolul IV. Competenţă, sesizare şi control

Art. 31. În veder ea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de 
către comercianţi, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor atunci când le sunt sau le pot fi încălcate drepturile.

Art. 32. (1) Încălcarea prevederilor art. 6-10 constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei.

(2) Încălcarea prevederilor art. 11-16 şi ale art. 22-29 const ituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei.

(3) Nerespectarea de către comerciant a dreptului co nsumatorului de a se retrage din 
contract, conform prevederilor art. 17, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 8.000 lei la 80.000  lei.

(4) Nerespectarea de către comerciant a modului de calcul al termenului în care consumatorul 
îşi poate exercita dreptul de retragere, conform prevederilor art. 18-20, constituie contravenţie 
şi se sancţionează c u amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei.

[1] Art. 28 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 11 din Legea nr. 25/2015.
[2] Alin. (1) al art. 29 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 12 din Legea 

nr. 25/2015.

Art. 28-32
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(5) Nerespectarea de către comerciant a momentului de la care începe să producă efecte 
dreptul de retragere din contract, conform prevederilor art. 21 alin. (3), constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 8 .000 lei la 80.000 lei.

(6) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.

Art. 33. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5) 
se fac de către reprezentanţii împuterni ciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 
la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor de  consumatori ori din ofi ciu, în cazul în care prin 
încălcarea prevederilor legale sunt sau pot fi  afectate interesele consumatorilor.

Art. 34. (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator 
poate dispune următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate;
b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, în termen de maximum 15 zile calendaristice;
c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 

zile ca lendaristice;
d) repararea deficienţelor constatate prin procesul-verbal, în  termen de maximum 15 zile 

calendaristice.
(2)[1] Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în conf ormitate cu alin. (1), în termenele 

şi în condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţi ei sau săvârşirea 
repetată, în decurs de 3 luni de la prima constatare a uneia dintre contravenţiile prevăz  ute la 
art. 32 alin. (1)-(5), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 
100.000 lei.

(3)[2] Abrogat.

Art. 35. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate retrage licenţa de turism, poate 
constata şi poate aplica sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 1.267/2010 şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 36. Contravenţ iilor prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5) le sunt aplicabile prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 
cu modifi cările şi completările ulterioare.

Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale

Art. 37. Contractelor aflate în curs de d erulare li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi 
consumatori, republicată, cu modificăr ile ulterioare, şi ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor 
cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare.

Art. 38. (1)[3] Atunci când legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia unui stat membru, 
consumatorul nu poate renunţa la drepturile sale care îi sunt conferite prin legislaţia naţională 
a respectivului stat membru.

(2) Consumatorii nu îşi pierd protecţia acordată prin prezenta ordonanţă de urgenţă în cazul 
în care legislaţia aplicabilă contractului es  te legislaţia unui stat terţ în oricare dintre următoarele 
situaţii:

[1] Alin. (2) al art. 34 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 13 din Legea 
nr. 25/2015.

[2] Alin. (3) al art. 34 a fost abrogat prin art. unic pct. 14 din Legea nr. 25/2015.
[3] Alin. (1) al art. 38 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 15 din Legea 

nr. 25/2015.

Art. 33-38
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a) dacă oricare dintre bunurile imobile în cauză este situat pe teritoriul unui stat 
membru;

b) pentru contractele care nu sunt legate în mod direct de bunuri imobile, în cazul în care 
comerciantul îşi desfăşoară activităţile comerciale sau profesionale într-un stat membru ori, 
prin orice mijloace, îşi direcţionează aceste activităţi către un stat membru, iar contractul face 
parte  din sfera de aplicare a acestor activităţi.

Art. 39. Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventu alelor dispute şi fără a se aduce 
atingere dreptului consumatorilor de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva comercianţilor care 
au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme 
extrajudiciare de reclamaţie şi despăgubire pentru con sumatori, potrivit prevederilor Legii 
nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modifi cările şi completările 
ulterioare.

Art. 40. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Codului 
civil şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Art. 41. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 282/2004 
privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra 
dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor  bunuri imobiliare, publicată în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004, se abrogă.

Art. 42. Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu 
modifi cări şi completăr i prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare, 
prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în data de 23 februarie 2011.

Art. 43. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2008/122/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privin d protecţia consumatorilor în ceea ce 
priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe 
durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen 
lung, precum şi la contractele de revânzare şi de  schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 33 din  3 februarie 2009.

Anexa nr. 1

Formular standard de informaţii
pentru contractele privind dobândirea 

dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată 
a unuia sau a mai multor spaţii de cazare

Partea 1

Denumirea, sediul social şi forma juridică a comerciantului parte în contract:
 

Scurtă descriere a produsului care face obiectul contractului (de exemplu, descrierea bunului imobil):
 
Natura exactă a dreptului care face obiectul contractului, descrierea acestuia şi condiţiile de exercitare 
a acestui drept:
 

Art. 39-43
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Perioada exactă în care dreptul care face obiectul contractului poate fi  exercitat şi, după caz, durata 
acestuia:
 
Data de la care consumatorul poate începe să îşi exercite drepturile contractuale:
 
În situaţia în care contractul se referă la un anumit bun afl at în construcţie, data la care spaţiul de 
cazare şi facilităţile vor fi  fi nalizate:
 

Preţul care va fi  plătit de consumator pentru dobândirea drepturilor contractuale:
 
Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contractului; tipurile de costuri şi  
sumele exacte (de exemplu, taxe anuale, orice alte taxe speciale, taxe locale):
    
O scurtă descriere a celor mai importante servicii puse la dispoziţia consumatorului (de exemplu, 
energie electrică, apă, întreţinere, colectarea deşeurilor) şi precizarea preţului care trebuie plătit de 
consumator pentru aceste servicii:
 
O scurtă descriere a facilităţilor puse la dispoziţia consumatorului (de exemplu, piscină sau saună):
  
Sunt aceste facilităţi incluse în costurile sus-menţionate?
 
În cazul în care nu sunt incluse, specifi caţi ceea ce este inclus şi ceea ce trebuie plătit:
  
Există posibilitatea de a participa la un sistem de schimb al drepturilor contractuale?
  
Dacă da, indicaţi denumirea sistemului de schimb:
 
Indicaţi costurile pe care le implică participarea la sistemul de schimb:
.................................................................................................................................................................. 

Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită şi, în caz afi rmativ, unde poate (pot) fi  găsit 
(găsite)?
 

Partea a 2-a

Informaţii generale:
– Consumatorul benefi ciază de dreptul de retragere din contract, fără invocarea niciunui motiv, în 
termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului sau a oricărui precontract cu caracter 
obligatoriu ori de la primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară.
– În cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de 
garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi 
orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ.
– Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligaţii, cu excepţia celor specifi cate în contract.
– În conformitate cu dreptul internaţional privat, contractul se poate supune şi altor prevederi legale 
decât cele ale statului membru în care consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul, iar în cazul 
eventualelor litigii, acestea pot fi  aduse în faţa unor instanţe diferite de cele din statul membru în care 
consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul.
Semnătura consumatorului: ..................

Partea a 3-a

Informaţii suplimentare pe care consumatorul este îndreptăţit să le cunoască şi locul precis de unde 
acestea pot fi  obţinute (de exemplu, capitolul unei broşuri), în cazul în care nu sunt furnizate în 
continuare:
1. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DOBÂNDITE
– condiţiile de exercitare a dreptului care face obiectul contractului pe teritoriul statului (statelor) 
membru (membre) în care este (sunt) situat (situate) bunul (bunurile) în cauză şi dacă aceste condiţii 
au fost îndeplinite sau, în caz contrar, ce condiţii mai trebuie îndeplinite:
 

Anexa nr. 1
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– în cazul în care contractul prevede dreptul de a ocupa un spaţiu de cazare care va fi  selectat 
dintr-un ansamblu cu mai multe spaţii de cazare, informaţii referitoare la restricţiile impuse 
consumatorului cu privire la dreptul de a folosi oricând şi alte spaţii de cazare din cadrul ansamblului 
respectiv:
 

2. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA BUNURI
– în cazul în care contractul se referă la un anumit bun imobil, o descriere exactă şi detaliată a 
acestuia şi a amplasării:
 ;

– în cazul în care contractul se referă la mai multe bunuri (mai multe locuri de vilegiatură), o descriere 
adecvată a bunurilor şi a amplasării acestora:
 ;
– în cazul în care contractul se referă la un spaţiu de cazare, altul decât un bun imobil, o descriere 
adecvată a spaţiului de cazare respectiv şi a facilităţilor acestuia:
 

– serviciile la care consumatorul are sau va avea acces (de exemplu, electricitate, apă, întreţinere, 
colectarea deşeurilor) şi condiţiile de acces:
 ;

– după caz, facilităţile comune, precum piscină, saună etc., la care consumatorul are sau ar putea 
avea acces şi condiţiile de acces:
 

3. CERINŢE SUPLIMENTARE PRIVIND SPAŢIILE DE CAZARE ÎN CONSTRUCŢIE
(dacă este cazul)
– stadiul construcţiei spaţiului de cazare şi al lucrărilor de amenajare care îl fac pe deplin funcţional 
(alimentare cu gaz, electricitate, canalizare, apă şi conexiuni telefonice) şi orice alte facilităţi la care 
consumatorul va avea acces:
 

– termenul pentru fi nalizarea spaţiului de cazare şi a lucrărilor de amenajare care îl fac pe deplin 
funcţional (alimentare cu gaze, electricitate, canalizare, apă şi conexiuni telefonice), precum şi o 
estimare rezonabilă privind fi nalizarea oricărei facilităţi la care consumatorul va avea acces:
 ;
– numărul autorizaţiei de construcţie, precum şi numele şi adresa (adresele) completă (complete) a 
(ale) autorităţii sau autorităţilor competente:
 ;
– o garanţie privind fi nalizarea construcţiei spaţiului de cazare sau o garanţie privind rambursarea 
oricăror plăţi efectuate de consumator în cazul în care construcţia nu este fi nalizată şi, după caz, 
condiţiile de aplicare a garanţiilor respective:
 

4. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA COSTURI
– o descriere precisă şi adecvată a tuturor costurilor asociate contractului:
 ;
– modul în care aceste costuri vor reveni consumatorului, precum şi detalii privind modul sau termenul 
la care aceste costuri pot creşte:
 ;
– metoda de calcul al tuturor cheltuielilor aferente folosirii bunului, cheltuielile legale obligatorii (de 
exemplu, taxe şi onorarii), precum şi cheltuielile administrative (de exemplu, cheltuieli de gestionare, 
întreţinere şi reparaţii):
 ;
– dacă este cazul, informaţii privind existenţa oricăror cheltuieli, ipoteci, servituţi sau a oricărui alt drept 
care este grevat asupra spaţiului de cazare:
 

5. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI
– dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de încetare a contractelor accesorii şi consecinţele 
încetării:

Anexa nr. 1



IV. Prestări servicii • 990

 ;
– condiţiile privind încetarea contractului, consecinţele încetării şi informaţii cu privire la orice obligaţii 
care revin consumatorului pentru orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului:
 

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
– informaţii privind administrarea şi gestionarea bunului, precum şi modul în care se realizează 
întreţinerea şi reparaţiile acestuia, inclusiv informaţii privind modul în care consumatorul poate 
infl uenţa şi participa la deciziile privind aceste aspecte:
 ;
– informaţii privind posibilitatea de a participa la un sistem de revânzare a drepturilor contractuale, 
informaţii referitoare la sistemul corespunzător, precum şi informaţii referitoare la orice costuri pe care 
le implică sistemul respectiv de revânzare:
 ;
– indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu privire la contract, de exemplu, 
în ceea ce priveşte deciziile privind administrarea bunurilor, creşterea costurilor sau în cazul 
solicitărilor de informaţii şi al reclamaţiilor:
 ;

– dacă este cazul, posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor:
 

Confirmarea primirii informaţiilor: .........................................
Semnătura consumatorului: ....................................

Anexa nr. 2

Formular standard de informaţii
pentru contractele pe termen lung privind dobândirea 

unor benefi cii pentru produsele de vacanţă

Partea 1

Denumirea, sediul social şi forma juridică a comerciantului parte în contract:
 

Scurtă descriere a produsului care face obiectul contractului:
 
Natura exactă a dreptului care face obiectul contractului, descrierea acestuia şi condiţiile de exercitare 
a acestui drept:
 

Perioada exactă în care dreptul ce face obiectul contractului poate fi  exercitat şi, după caz, durata 
acestuia:
 
Data de la care consumatorul poate începe să îşi exercite drepturile contractuale:
 

Preţul care va fi  plătit de consumator pentru dobândirea drepturilor contractuale, inclusiv costurile 
recurente pe care consumatorul le va suporta în legătură cu dreptul său de acces la spaţiul de cazare, 
la transport şi la alte produse şi servicii conexe, după cum s-a specifi cat în contract:
 
Calendarul fi x de plăţi prin care se stabilesc rate egale pentru fi ecare an de contract, valoarea acestor 
rate şi datele la care ele trebuie plătite:
 
După un an, sumele ulterioare pot fi  ajustate pentru a asigura menţinerea valorii reale a ratelor 
respective, de exemplu, pentru a lua în considerare infl aţia.
Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contractului; tipurile de costuri şi 
sumele exacte (de exemplu, taxa anuală de membru): 
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O scurtă descriere a celor mai importante servicii puse la dispoziţia consumatorului (de exemplu, tarife 
preferenţiale pentru cazare şi zboruri):
 
Sunt aceste facilităţi incluse în costurile sus-menţionate?
 
În cazul în care nu sunt incluse, specifi caţi ceea ce este inclus şi ceea ce trebuie plătit (de exemplu, în 
cotizaţia anuală sunt incluse 3 nopţi de cazare, toate celelalte cazări vor fi  plătite separat):
 

Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită şi, în caz afi rmativ, unde poate (pot) fi  găsit 
(găsite)?
 

Partea a 2-a

Informaţii generale:
– Consumatorul benefi ciază de dreptul de retragere din contract, fără invocarea niciunui motiv, în 
termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului sau a oricărui precontract cu caracter 
obligatoriu ori de la primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară.
– În cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de 
garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi 
orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ.
– Consumatorul poate înceta contractul fără penalizări, notifi când acest lucru comerciantului în termen 
de 14 zile calendaristice de la primirea solicitării de plată aferente fi ecărei rate.
– Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligaţii, cu excepţia celor specifi cate în contract.
– În conformitate cu dreptul internaţional privat, contractul se poate supune şi altor prevederi legale 
decât cele ale statului membru în care consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul, iar în cazul 
eventualelor litigii, acestea pot fi  aduse în faţa unor instanţe diferite de cele din statul membru în care 
consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul.
Semnătura consumatorului: ..........

Partea a 3-a

Informaţii suplimentare pe care consumatorul este îndreptăţit să le cunoască şi locul precis de unde 
acestea pot fi  obţinute (de exemplu, capitolul unei broşuri), în cazul în care nu sunt furnizate în 
continuare:
1. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DOBÂNDITE
– o descriere corespunzătoare şi corectă a reducerilor pentru rezervări viitoare, exemplifi cată printr-o 
serie de oferte recente:
 
– informaţii despre restricţiile privind capacitatea consumatorului de a-şi exercita drepturile, precum 
disponibilitatea limitată a ofertei sau oferte în funcţie de ordinea sosirii, timpul limitat al unei reduceri 
speciale ori care a făcut obiectul unei promoţii:
 
2. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI
– dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de încetare a contractelor accesorii şi consecinţele 
încetării:
 ;
– condiţiile privind încetarea contractului, consecinţele încetării şi informaţii cu privire la orice obligaţii 
care revin consumatorului pentru orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului:
...................................................................................................................................................................
........................ 
3. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
– indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu privire la contract, de exemplu, 
în cazul solicitărilor de informaţii şi al reclamaţiilor:
 ;
– dacă este cazul, posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor:
 

Confirmarea primirii informaţiilor: ..................................
Semnătura consumatorului: .................................
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Anexa nr. 3

Formular standard de informaţii
pentru contractele de revânzare

Partea 1

Denumirea, sediul social şi forma juridică a comerciantului parte în contract:
  
Scurtă descriere a serviciilor care fac obiectul contractului (de exemplu, marketing):
 

Durata contractului:
 

Preţul care va fi  plătit de consumator pentru achiziţionarea serviciilor:
 
Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contractului; tipurile de costuri şi 
sumele exacte (de exemplu, taxe locale, taxe de notariat, costuri pentru publicitate):
 

Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită şi, în caz afi rmativ, unde poate (pot) fi  
găsit(găsite)?
 

Partea a 2-a

Informaţii generale:
– Consumatorul benefi ciază de dreptul de retragere din contract, fără invocarea niciunui motiv, în 
termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului sau a oricărui precontract cu caracter 
obligatoriu ori de la primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară.
– Până la efectuarea vânzării sau până la încetarea contractului de revânzare prin alte mijloace sunt 
interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, 
recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de 
consumator către comerciant ori către orice terţ.
– Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligaţii, cu excepţia celor specifi cate în contract.
– În conformitate cu dreptul internaţional privat, contractul se poate supune şi altor prevederi legale 
decât cele ale statului membru în care consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul, iar în cazul 
eventualelor litigii, acestea pot fi  aduse în faţa unor instanţe diferite de cele din statul membru în care 
consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul.
Semnătura consumatorului: ..........

Partea a 3-a

Informaţii suplimentare pe care consumatorul este îndreptăţit să le cunoască şi locul precis de unde 
acestea pot fi  obţinute (de exemplu, capitolul unei broşuri generale), în cazul în care nu sunt furnizate 
în continuare:
– condiţiile privind încetarea contractului, consecinţele încetării şi informaţii cu privire la orice obligaţii 
care revin consumatorului pentru orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului:
 
– indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu privire la contract, de exemplu, 
în cazul solicitărilor de informaţii şi al reclamaţiilor:
 ;
– dacă este cazul, posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor:
 .

Confirmarea primirii informaţiilor: ..............................
Semnătura consumatorului: .............................
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Anexa nr. 4

Formular standard de informaţii
pentru contractele de schimb

Partea 1

Denumirea, sediul social şi forma juridică a comerciantului parte în contract:
 

Scurtă descriere a produsului care face obiectul contractului:
 
Natura exactă a dreptului care face obiectul contractului, descrierea acestuia şi condiţiile de exercitare 
a acestui drept:
 

Perioada exactă în care dreptul care face obiectul contractului poate fi  exercitat şi, după caz, durata 
acestuia:
 
Data de la care consumatorul poate începe să îşi exercite drepturile contractuale:
  
Valoarea cotizaţiei de membru al sistemului de schimb:
 
Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contractului; tipurile de costuri şi 
sumele exacte (de exemplu, comisioane de reînnoire, alte comisioane recurente, cotizaţii speciale, 
taxe locale):
  
O scurtă descriere a celor mai importante servicii puse la dispoziţia consumatorului:
 
Sunt aceste facilităţi incluse în costurile sus-menţionate?
 
În cazul în care nu sunt incluse, specifi caţi ceea ce este inclus şi ceea ce trebuie plătit (tipurile de 
costuri şi sumele exacte; de exemplu, o estimare a costurilor tranzacţiilor de schimb individuale, 
inclusiv costurile suplimentare):
 

Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită şi, în caz afi rmativ, unde poate (pot) fi  găsit 
(găsite)?
 

Partea a 2-a

Informaţii generale:
– Consumatorul benefi ciază de dreptul de retragere din contract, fără invocarea niciunui motiv, în 
termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului sau a oricărui precontract cu caracter 
obligatoriu ori de la primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară.
– În cazul în care contractul de schimb este oferit consumatorului împreună şi în acelaşi timp cu 
contractul privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare, se aplică ambelor contracte un singur termen de retragere din contract.
– În cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de 
garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi 
orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ.
– Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligaţii, cu excepţia celor specifi cate în contract.
– În conformitate cu dreptul internaţional privat, contractul se poate supune şi altor prevederi legale 
decât cele ale statului membru în care consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul, iar în cazul 
eventualelor litigii, acestea pot fi  aduse în faţa unor instanţe diferite de cele din statul membru în care 
consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul.
Semnătura consumatorului: .....................
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Partea a 3-a

Informaţii suplimentare pe care consumatorul este îndreptăţit să le cunoască şi locul precis de unde 
acestea pot fi  obţinute (de exemplu, capitolul unei broşuri), în cazul în care nu sunt furnizate în 
continuare:
1. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DOBÂNDITE
– descrierea modului în care funcţionează sistemul de schimb; posibilităţile şi modalităţile de schimb; 
precizarea valorii care se atribuie contractului consumatorului privind dobândirea dreptului de folosinţă 
pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare în sistemul de schimb, precum şi 
exemple concrete de posibilităţi de schimb:
 ;
– indicarea numărului de locuri de vilegiatură disponibile în sistemul de schimb şi a numărului de 
participanţi:
 ;
– indicarea, în cazul unui anumit spaţiu de cazare selectat de către consumator, a disponibilităţii limitate, 
de exemplu, dacă în sezon de vârf este necesar să se facă rezervarea cu mai mult timp înainte:
 ;
– indicarea oricăror restricţii cu privire la posibilitatea consumatorului de a alege dintre drepturile 
dobândite prin contractul său privind dreptul de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare pe acelea pe care le înregistrează în sistemul de schimb:
 
2. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA BUNURI
– o descriere scurtă şi adecvată a bunurilor şi a amplasării acestora; în cazul în care contractul se 
referă la spaţii de cazare care nu sunt bunuri imobile, o descriere adecvată a spaţiilor respective şi a 
facilităţilor acestora; de asemenea, se menţionează de unde poate consumatorul să obţină informaţii 
suplimentare:
 3. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA COSTURI
– informaţii privind obligaţia comerciantului de a oferi, pentru fi ecare schimb propus, detalii în privinţa 
oricăror costuri suplimentare suportate de consumator pentru efectuarea schimbului înainte de 
realizarea acestuia:
 
4. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI
– dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de încetare a contractelor accesorii şi consecinţele 
încetării:
 ;
– condiţiile privind încetarea contractului, consecinţele încetării şi informaţii cu privire la orice obligaţii 
care revin consumatorului pentru orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului:
 
5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
– indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu privire la contract, de exemplu, 
în cazul solicitărilor de informaţii şi al reclamaţiilor:
 ;
– dacă este cazul, posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor:
 

Confirmarea primirii informaţiilor: .........................
Semnătura consumatorului: .........................

Anexa nr. 5

Formular standard
pentru facilitarea exercitării dreptului de retragere din contract

Dreptul de retragere
– Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile calendaristice, fără 
invocarea niciunui motiv.
– Dreptul de retragere din contract începe de la: .....................................................
(A se completa de către comerciant înainte de a pune formularul la dispoziţia consumatorului.)
– În cazul în care consumatorul nu a primit prezentul formular, termenul de retragere din contract 
începe odată cu primirea de către consumator a informaţiilor complete, dar expiră, în orice caz, după 
un an şi 14 zile calendaristice.
– În cazul în care consumatorul nu a primit toate informaţiile solicitate, termenul de retragere din 
contract începe odată cu primirea de către consumator a informaţiilor complete, dar expiră, în orice 
caz, după 3 luni şi 14 zile calendaristice.
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– Pentru a-şi exercita dreptul de retragere din contract, consumatorul notifi că comerciantul, ale cărui 
denumire şi adresă ale sediului social sunt indicate mai jos, utilizând un suport durabil (de exemplu, 
scrisoare expediată prin poştă, e-mail). Consumatorul poate utiliza formularul de notifi care de mai jos, 
dar acest lucru nu este obligatoriu.
– În cazul exercitării dreptului de a se retrage din contract, consumatorul nu suportă niciun cost.
În plus faţă de dreptul de denunţare unilaterală a contractului, normele de drept intern privind dreptul 
contractual pot reglementa drepturile consumatorului, de exemplu, dreptul de a rezilia contractul în 
cazul omisiunii de informaţii.

Interzicerea plăţilor în avans
– În cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de 
garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi 
orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ înainte 
de sfârşitul termenului de retragere.

Notifi care de retragere din contract
Către (denumirea şi sediul comerciantului)*: ............................................................................................
Prin prezenta, subsemnatul/subsemnaţii**, ...................................................................................., 
notifi c/notifi căm** retragerea din contract.
Data încheierii contractului*: ....................................................................................................
Numele şi prenumele consumatorului (consumatorilor)***: ......................................................................
Adresa (Adresele) consumatorului (consumatorilor)***: ...........................................................................
Semnătura (Semnăturile) consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul în care notifi carea se face 
în scris)***: ...................................................................................................................
Data***: .................................................................................
* A se completa de către comerciant înainte de a pune formularul la dispoziţia consumatorului. 
** A se tăia varianta necorespunzătoare.
*** A se completa de către consumatorul (consumatorii) care se retrage (retrag) din contract. 

Confirmarea primirii informaţiilor: ......................................................
Semnătura consumatorului: ...................................................

Anexa nr. 5


