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GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
privind stabilirea cerinfelor pentru indicarea, prin etichetare si informafii standard despre produs,
a consumului de energie si de alte resurse al produselor cu impact energetic ~i de modificare a
Hotar5rii Guvernului nr. 1.03912003 privind stabilirea cerinfelor referitoare la etichetarea si eficienfa
energetic2 a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piafa
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 812012 pentru rnodificarea
Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor mssuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care
arrnonizeazs conditiile de comercializare a produselor,
Guvernul Romdniei adopta prezenta ~~~~~~~e.
Art. 1. - Prezenta hotsrare stabileste cerintele privind
inforrnatiile standard despre produs referitoare la consumul de
energie si, atunci csnd este relevant, de alte resurse esentiale
in timpul utilizarii, precum si informatiile suplimentare privind
produsele cu impact energetic, care trebuie indicate prin
etichetare si care sunt destinate utilizatorilor finali pentru a le da
posibilitatea sa opteze pentru produse mai eficiente.
Art, 2. - (I) Prevederile prezentei tlotariri se apfics
produselor cu impact energetic direct sau indirect semnificativ
asupra consumlllui de energie si, atunci cand este relevant,
asupra altor resurse esentiale i n timpul utiliz2rii.
(2) Prezenta hotar3re nu se aplicd:
a) produsefor second-hand;
b) mijloacelor de transport de persoane sau de rndrfuri;
c) plscutei indicatoare a caracteristicilor tehnice sau
echivalentului sau atayat pe produse din ratiuni de sigurant8.
Art, 3, aplicarea prezentei hot5rari, termenii Si
expresiile de mai jos semnifid dupa cum urmeat2:
a) produs cu lrnpact energetic sau produs - orice bun care
are un impact asupra consumului de energie in timpul utilizarii.
care este introdus pe piata silsau pus in functiune pe teritoriul
Romsniei ori al celorlalte state rnembre ale Uniunii Europene,
inclusiv piesele destinate spre a fi integrate 'in produsele cu
impact energetic care fac obiectul prezentei hotsrari, care sunt
Introduse pe piata silsau puse i n functiune ca piese individuale
pentru consumatorii finali si a caror performant2 de mediu poate
fi evaluata in mod independent;
b) fisa - tabel standard cu informatii referitoare la un produs;
c) alte resiirse osentiale - apa, substante chimice sac1 orice
alta substant3 consurnata de produs pe durata utilizarii sale
normale;
d) inforrnatii siiplimentare - alte informatii referitoare la
performanta si caracteristicile unui produs, care se refera la
utilizarea energiei sau a altor resurse esentiale de catre produsul
respectiv ori care ajuta la evaharea acestei utilizari pe baza
unor date masurabile;
e) impact direct - imPactul produselor care sunt efectiv
consumatoare de energie in tirnpul utilizarii;
f) impact indirect - impactul produselor care nu sunt
consumatoare de energie, dar care contribuie la conservarea
energiei in timpul utilizirii;
g) distribuitor - vSnzatorul cu amanuntul sau o a l t i
persoan5 care vinde, inchiriazs, ofera spre cumpsrare in rate
ori expune produse utilizatorilor finali;

h) furnizor - produc2torul ori reprezentantul s i u autorizat,
persoana juridica cu sediul pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene, ori importatorul care
introduce sau pune i n functiune produsul pe piata Uniunii
Europene. in absents acestora, este considerata fi~rnizororice
persoan3 fizica sau juridica ce introduce Pe piat8 ori Pune i n
functiune produse reglementate de prezenta hotarare;
i) introdlicere pe piat5 - punerea la dispoz~tiea produsului
Pentru prima data Pe Pia!a Romgniei sau a celorlalte state
membre ale Uniunii Europene i n vederea distributiei ori utilizarii
sale pe aceste piete, contra cost sau gratuit si indiferent de
modul de vsnzare;
j) punere fn functii~ne- prima utilizare a produsului in scopul
prevazut in Romania sau in celelalte state membre ale Uniunii
Europene;
k) utilizare neauforizat3 a etichetei - utilizarea etichetei de
catre un utilizator, aftul decAt autoritatile romane sau institutiile
Uniunii Europene, intr-un mod care nu este prevazut de
prezenta hotdrare.
Art. 4. - (1) Produsele oferite utilizatorilor finali spre
vAnzare, hchiriere, cumparare in rate sau cxpuse direct ori
indirect prin intermediul v2nzirii la distant& inclusiv prin internet,
trebuie s3, fie insotite de o fisa si o eticheta care contin ~nformatii
referitoare la consumul de energie electrica, de alte forme de
energie si, atunci cand este relevant, de alte resurse esentiale
in timpul utilizarii, precum Si informa!ii suplimentare, in
conformitatecu rnasurile de punere in aplicare,
(2) Pentru produsele integrate sau instalate, informatiile
prevdzute la alin. ) se furnizeaza dear in cazul in care aceasta
cerinta este prevazuta de rnssura de punere in aplicare
relevanta.
(3) Publicitatea pentru un anumit model de produs cu impact
energetic vizat de masurd de punere 1" aplicare trebuie sa
includg referire la ,-lass de eficientg energetic. a produsului,
.tunci cand sunt facute publice informa!ii legate de irnpactul
energetic sau de pret,
(4) Toate materialele tehnice promotionale, respectiv
manualele tehnice si brosurile producatorului, imprimate sau
on-line, oferite utilizatorilorfinali, cu privire la produsele cu impact
energetic, care descriu parametrii tehnici specifici produsului,
trebuie sa includa 0 referire la class de eficients energetics a
produsului sau informatii privind consumul de energie.
Art. 5. - (1) Furnizorii care introduc pe piat2 sau pun in
functiune produsele care fac obiectul unei mssuri de punere in
aplicare sunt obligati s3 furnizeze o eticheta si o fisa, i n
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conformitate cu prezenta hotirire ~i cu respectiva masuril de
punere i n aplicare.
(2) Furnizorii sunt obligati s i prezinte o documentatie tehnica
care sa permits evaluarea exactitatii informa\iilor redate pe
eticheta si in fiss. Documentatia tehnica respective trebuie sa
includi:
a) descrierea generala a produsului;
b) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, daca sunt
relevante;
c) rapoartele testarilor, data sunt disponibile, inclusiv cele
efectuate de organismele notificate competente;
d) daca valorile sunt utilizate pentru modele similare,
trimiterile care permit identificarea acestor modele.
in acest scop, furnizorii pot folosi documentatia deja stabilits
in conforrnitate cu prevederile HotarBrii Guvernului nr. 1.03912003
privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta
energetic5 a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru
introducerea lor pe piat5, republicata, cu rnodificarile si
completarile ulterioare, $i ale Deciziei nr. 76812008lCE a
Parlamentului European si a Consiliului din 9 iulie 2008 privind
un cadru comun pentru comercializarea produselor si de
abrogare a Deciziei 9314651CEE a Consiliului.
(3) Furnizorii pastreaza documentatia tehnica pentru
punerea ei la dispozitie, in vederea controalelor, timp de 5 ani de
la fabricarea ultirnului produs vizat de control.
(4) Data organismul de supraveghere a pietei constata ca
un produs nu respects toate cerintele prevazute de prezenta
hotarire si de masurile de punere i n aplicare referitoare la
eticheta si la fisa, furnizorul este obligat s3 asigure conformitatea
produsului cu cerintele respective In termenul impus.
(5) i n terrnen de 10 zile lucratoare de la primirea unei
solicitari din partea organisrnelor de supraveghere a pietei sau
a Comisiei Europene, furnizorii pun documentatia tehnica, i n
format electronic, la dispozitia acestora.
(6) Furnizorii pun i n mod gratuit la dispozitia distribuitorilor
etichetele afererite etichetarii si informatiilor despre produs.
Furnizorii IivreazS prompt etichetele, la solicitarea distribuitorilor,
fari a aduce atingere optiunii acestora privind sistemul de livrare
a etichetelor.
(7) Furnizorii au obligatia sa ofere, pe I2nga etichete, o fisci
a produsului. Aceasta este inclusa de furnizor i n toate brosurile
produselor, Daca nu ofera brosuri despre produs, furnizorul
furnizeaz2 fisele impreiind cu un alt document care insoteste
produsul.
(8) Furnizorii sunt r3spunzatori pentru exactitatea datelor
incluse i n etichetele si i n f i ~ e i epe care le furnizeazs.
(9) Se consider2 ca furnizorii si-au dat consimt3mintul
pentru publicarea ir~forma\iilorde pe etichetj sau din fisa.
Art. 6. - (1) Distribuitorii au obligatia sa afiseze etichetele
in mod adecvat, vizibil si lizibil si sB includa fisa i n brosura
despre produs sau in alte docurnente care insotesc produsul i n
momentul vAnz3rii acestuia utilizatorilor finali.
(2) De fiecare data c i n d expun un produs la care se refer5
o misura de punere i n aplicare, distribuitorii au obligatia s i
ataseze o eticheta adecvata, i n pozitia vizibila specificat2 i n
respectiva masura de punere i n aplicare si redactata in limba
romsna.
Art. 7. - Dacg produsele sunt oferite spre vinzare, inchiriere
sau cumparare i n rate prin comanda postala, prin catalog, prin
internet, prin telemarketing ori prin orice alt rnijloc care
presupune faptul c3 eventualul utilizator final nu are posibilitatea
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de a vedea produsul expus, masurile de punere i n aplicare
trebuie sa prevadi faptul ca acestor utilizatori finali potentiali li
se comunica informatiile specificate pe eticheta produsului si in
fisi inainte de cumpararea produsului. Dup5 caz, masurile de
punere i n aplicare specifics modul i n care eticheta, fisa sau
informatiile specificate pe eticheti sau pe fis2 sunt expuse ori
furnizate potentialului utilizator final.
Art. 8. - (1) lntroducerea pe piata sau punerea Tn functiune
pe teritoriul RomAniei a produselor care intra sub incidents
prezentei hotarBri ~i sunt conforme cu aceasta si cu mssura de
punere i n aplicare relevant3 nu poate fi interzisi, limitata sau
impiedicati.
(2) Se consider5 ca etichetele si fisele sunt conforme cu
dispozitiile prezentei hotariri si cu cele ale masurilor de punere
i n aplicare. D a c i existi suspiciuni cu privire la exactitatea
informatiilor furnizate pe etichete sau i n fise, organismele de
supraveghere a pietei solicits furnizorilor sa ofere dovezi i n
intelesul art. 5 cu privire la exactitatea acestora.
Art. 9. - (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei
hotgriri se face de catre organisrnele de supraveghere a pietei
desernnate in acest scop la propunerea Ministerului Economiei,
Corneqului si Mediului de Afaceri, in functie de categoria de
produs reglementatfi de masurile de punere in aplicare.
(2) in cazul i n care furnizorii nu iau rnasurile corective
prevszute la art. 5 alin. (4), autoritatile prevazute la alin. (1) iau
decizia de restrictionare ori de interzicere a introducerii pe piat8
silsau a punerii i n functiune a produsului in cauza ori de
garantare a retragerii de pe pis@ a acestuia. i n cazul retragerii
de pe piat2 a produsului sau al interzicerii introducerii pe piat3
a acestuia, organismele de supraveghere a pietei informeaza
imediat Cornisia Europeans si celelalte state rnernbre.
Art. 10. - (1) i n cazul i n care un produs este vizat de o
mSsur5, de punere i n aplicare, autorita!ile contractante
prevazute la art. 8 lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrdri publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completjri prin Legea nr. 33712006, cu rnodificarile si
completarile ulterioare, vor achizitiona cu precadere produse
care indeplinesc criteriile de perforrnan!a cele rnai ridicate si
care apartin clasei celei mai ridicate de eficienta energetica.
Autoritatile contractante pot solicita indeplinirea acestor criterii in
functie de eficienta i n rnateris de costuri, de fezabilitatea
economics si de adecvarea tehnica, precum si de existents unei
concurente suficiente.
(2) 'in situatia In care achizitia produselor care indeplinesc
criteriile de performanta cele rnai ridicate si apartin clasei de
eficienta energetica celei mai ridicate nu este fezabila din punct
de vedere economic sau al concurentei, autoritatea contractanti
are dreptul de a achizitiona produsele care ii indeplinesc cel rnai
bine necesitafile.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica contractelor a caror valoare
se estimeazi i n conformitate cu prevederile Ordonantei de
urgent8 a Guvernului nr. 3412006, aprobata cu modificsri si
completari prin Legea nr. 33712006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(4) Daca se prevSd misuri de stimulare pentru un produs
vizat de o masure de punere i n aplicare, acestea vizeazi
nivelurile de performanta cele mai ridicate, inclusiv clasa cea
mai ridicat5 de eficienta energetic5 stabilita i n respectiva
masura de punere i n aplicare. Masurile de impozitare si alte
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rnasuri cu caracter fiscal nu constituie rnasuri de stimulare i n
(3) Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute la alin. (1)
se completeazi cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 212001
sensul prezentei hotariri.
(5) Daca se prevad misuri de stimulare pentru produse, atit privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu rnodificeri si
pentru utilizatorii finali care utilizeaza produse cu grad ridicat de completari prin Legea nr. 78012002, cu modificarile si cornpletarile
eficienta, c i t si pentru industriile care promoveaza si produc ulterioare.
astfel de produse, acestea exprima nivelurile de performan!Z
Art. 14. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotirari,
sub forms de clase de performanta, astfel cum sunt definite i n Hotarirea Guvernului nr. 1,03912003 privind stabilirea cerinfelor
masura de punere in aplicare relevanta, cu exceptia cazului i n referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor
care acestea impun niveluri de performanta mai ridicate decit frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata,
pragul corespunzator clasei de eficienta energetics celei mai republicata in Monitorul Oficial al Romsniei, Partea I, nr. 455 din
ridicate din masura de punere in aplicare.
5 iulie 2007, cu modificarile si completirile ulterioare, se
(6) lntroducerea sistemului de etichete si fise referitoare la rnodifica dupi cum urmeazi:
consumul sau la conservarea de energie este insotits de
1. Articolul 2 va avea urmitorul cuprins:
carnpanii de informare educationale si promotionale destinate
,,Art. 2. - Prezenta hotarire nu se aplica aparatelor
promovarii eficientei energetice si utilizarii mai responsabile a frigorifice de uz casnic second-hand, placu\ei indicatoare a
energiei de catre utilizatorii finali.
caracteristicilor tehnice sau echivalentului sau atasat pe
Art. 11. - Ministerul Economiei, Comeflului si Mediului de aparatele frigorifice de uz casnic din ratiuni de siguranfi si
Afaceri si organismele de supraveghere a pietei particips la aparatelor frigorifice de uz casnic care sunt alirnentate si de la
schimbul de informatii dintre statele membre si Comisia alte surse de energie, de exemplu acurnulatoare."
Europeana prin furnizarea reciproca de informalii.
2. Articolul 3 va avea urrnatorul cuprins:
Art. 12. - P3na la data de 19 rnai 2014 si, ulterior, la fiecare
..Art. 3. -in intelesul prezentei hot6rSIri, urrnstorii terrneni se
4 ani, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri definesc astfel:
transmite Cornisiei Europene un raport cu privire la aplicarea
a) furnizor - produc$itorul ori reprezentantul sau autorizat,
prezentei hotarari.
persoan3 juridica cu sediul pe teritoriul Rornaniei sau pe teritoriul
Art. 13. - (1) Constituie contraven!ii si se sanctioneaza dup5 unui stat membru al Uniunii Europene, ori irnportatorul care
cum urmeaza:
introduce sau pune in functiune aparatul frigorific de uz casnic
a) nerespectarea prevederilor art. 4 si art. 5 alin. (6) ~i (7),cu
pe piata Uniunii Europene. in absenta acestora, este
amends de la 3.000 lei la 10.000 lei;
considerata furnizor orice persoana fizica sau juridica ce
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. ( 1 )-(5) si (8). cu
introduce pe piata ori pune in funct~unerespectivul aparat;
amends de la 10.000 lei la 25.000 lei:
b) distribuitor - vSInzatorul cu amsnuntul sau o alta
c) nerespectarea prevederilorart. 6. cu arnenda de la 5.000 lei
persoan3 care vinde, inchiriazs, ofera spre cumparare in rate
la 10.000 lei:
ori expune aparate frigorifice de uz casnic utilizatorilor finali;
d) afisarea attor etichete. marcaje, simboluri sau inscriptii
c) f*B -tabel standard cu informatii referitoare la un aparat
care nu respect2 cerintele prezentei hotarari si ale masurilor de
frigorific de uz casnic."
punere in aplicare, d a d exists probabilitatea inducerii in eroare
a utilizatorilor finali ori a crearii de confuzii in randul acestora in
ceea ce priveste consumul de energie sau, atunci cSnd este
Prezenta hotarare transpune Directiva 2010/301UE a
relevant, de alte resurse esentiale in tirnpul utilizarii, cu arnenda Parlamentului European si a Consiliului din 19 rnai 2010 privind
indicarea, prin etichetare si informatii standard despre produs, a
de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanc!iunilor se fac consurnului de energie si de alte resurse al produselor cu impact
de catre personalul anume imputernicit de catre Ministerul energetic, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L. nr. 153 din 18 iunie 2010.
Economiei, Corner?uluiyi Mediului de Afaceri.
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