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Annex 10: Market requirements for products imported to the European Union 

PARTEA I . CERINŢELE PIEŢEI PENTRU PRODUSELE IMPORTATE ÎN UNIUNEA EUROPENĂ 
 

1. PIAŢA UNIUNII EUROPENE (UE): PRINCIPII DE FUNCŢIONARE ŞI CADRUL LEGAL 

Piaţa UE este instituită din 28 de state membre şi prezintă populaţia acestor state. Particularitatea pieţei UE 
este în ceea că statele membre chiar şi fiind suverane, au cedat o parte din “suveranitate” pentru consolidarea 
sa, precum şi în scopul utilizării avantajelor oferite de majorarea teritoriului. Această unire, de fapt presupune 
că ţările membre au delegat o parte din împuterniciri de luare a deciziilor unor instituţii comasate, în aşa mod, 
unele întrebări de interes comun să fie soluţionate la nivel European, conform principiilor democratice. Astfel 
UE reprezintă o variantă intermediară între sistemul federativ din SUA şi sistema de cooperare liberă a statelor 
membre ale ONU. 

Principii de bază ale pieţei UE: 
− Libera circulaţie a mărfurilor (fiecare este în drept să facă cumpărături acolo unde îi place); 
− Libera circulaţia a serviciilor (fiecare poate presta servicii acolo, unde piaţa îi pare mai atractivă); 
− Libera circulaţia a forţei de muncă (în cadrul UE fiecare pate să se angajeze la serviciu acolo unde 

doreşte); 
− Libera circulaţia a capitalului (fiecare îşi poate depozita banii acolo unde consideră că e mai rentabil şi 

sigur). 
 
Noțiunea de drept vamal în înțelegerea tradițională (adică în sensul de drept vamal național) reprezintă 
totalitatea normelor ce reglementează relațiile de drept legate de: 

− Reglementări vamale generale (teritoriul vamal comun; transportul în vamă şi depozitarea provizorie; 
apariţia, exigibilitatea şi ştergerea datoriei vamale; reportarea drepturilor; rambursarea sau 
returnarea drepturilor, etc.); 

− Instrumente vamale de bază ( tarife vamale; valoarea în vamă; originea mărfurilor); 
− Aplicarea tarifelor vamale commune (clasificare tarifară, derogări tarifare, scutire de la plată 

drepturilor vamale); 
− Reglementări vamale spiciale (circulaţia mărfurilor, regimuri vamale economice); 
− Sancţiuni (soluţionarea litigiilor vamale, prevenirea încălcărilor dreptului comunitar); 
− Cooperare vamală internaţională. 

 
Sistemul de dreptul vamal al UE include: 

- Acte legale primare (acorduri statutare ale comunităților Europene și Uniunii Europene); 
- Acte legale secundare (acte normative ale instituțiilor CE); 
- Decizii ale Curți de Justiție ale Comunităților Europene; 
- Acorduri internaționale ale Comunităților și statelor membre 
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La Acte legale primare se referă acordurile statutare primare ale Comunității Economice Europene, 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Actul Unic European, Tratatele de la Maastricht, Amsterdam, 
Nice, precum și acordurile de integrare a noilor membri în Comunitatea Europeană.  
Actele din grupul respectiv posedă putere juridică superioară în sistemul de drept european. 
În 1950 ministrul afacerilor externe ale Franței, Robert Shuman, a propus unirea industriilor metalurgică și de 
extracție a cărbunelui din Europa de Vest. În anul următor ideile lui au fost expuse în acordul de la Paris și a 
apărut predecesorul UE - Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. De atunci UE introducea regulat 
corectări și modificări în acorduri, în scopul implementării unei politici eficiente și adoptarea deciziilor. Acordul 
de la Paris, în baza căruia a apărut Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, a fost semnat la data de 
18 aprilie 1951 și a intrat în vigoare în 1952. Termenul de valabilitate a acestuia a expirat în anul 2002. 
 
Tratatul de la Roma 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_ro.htm 
 este tratatul prin care a fost instituită Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi care a fost semnat 
de Franța, Germania de Vest, Olanda, Italia, Belgia și Luxemburg la 25 martie 1957.  
 
Inițial, numele complet al tratatului a fost - Tratat de instituire a Comunității Economice Europene. 
Totuși, Tratatul de la Maastricht l-a amendat, eliminînd, printre alte lucruri, cuvântul "Economic" atât din 
numele comunității cît şi al tratatului. Din acest motiv tratatul este denumit de cele mai multe ori Tratat de 
instituire a Comunității Europene sau Tratatul CE. În aceași zi a mai fost semnat un tratat care 
instituia Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA, Euratom): cele două tratate, împreună cu Tratatul 
de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui şi Oțelului, care a expirat în 2002, au devenit Tratatele de la 
Roma. Atât Tratatul de la Roma, cât şi Tratatul CEEA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. 
 
Actul Unic European (AUE) modifică Tratatele de la Roma, în vederea relansării procesului de integrare 
europeană şi a realizării pieţei interne. Acesta modifică regulile de funcţionare a instiruţiilor europene şi 
exdinde competenţele comunitare, mai ales în domeniul cercetării şi dezvoltării, al mediului şi a politicii 
externe comune. AUE, semnat la Luxemburg la 17 februarie 1986 de către nouă state membre şi , ulterior, la 
28 februarie 1986 de către Danemarca, Italia şi Grecia, este prima modificare importantă a Tratatului de 
instituire a Comunităţii Economice Europene (CEE). Acesta a intrat în vigoare la 1 iulie 1987. 

Tratatul de la Maastricht 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_ro.htma fost 
semnat la data de 7 februarie 1992 și a intrat în vigoare în anul 1993. Conform Tratatului de la Maastricht, 
Uniunea Europeană are la bază trei piloni: 
Pilonul I: Comunităţile Europene, înglobând cele trei comunităţi existente: Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui şi Oţelului (CECO), Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom) şi Comunitatea 
Economică Europeană (CEE), a cărei denumire este schimbată în Comunitatea Europeană; 
Pilonul II: Politica externă şi de securitate comună; 
Pilonul III: Cooperarea în domeniul Justiţiei şi al afacerilor interne. 
 
Nivelurile de cooperare sînt diferite. Dacă în primul pilon, instituţiile jucau un rol important în luarea deciziilor, 
în foarte multe domenii fiind luate prin majoritate calificată, în cadrul pilonilor al doilea şi al treilea, 
cooperarea instaurată este de tip interguvernamental, rolul instituţiilor UE rămînînd limitat.  
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Tratatul de la Amsterdam 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_ro.htm 
a fost semnat la data de 2 octombrie 1997 și a intrat în vigoare la 1 mai 1999. Acest Tratat a amendat Tratatul 
de la Maastricht, fără însă a-l înlocui. Scopul lui inițial a fost de a asigura capacitatea de acțiune a UE și după 
extinderea spre est. Reformarea profundă a UE a eşuat însă, făcând necesare alte măsuri (Tratatul de la Nice şi 
Constituția Europeană). Tratatul a extins drepturile Parlamentului European în sensul coparticipării acestuia la 
procesul decizional.  
 
 Tratatul de la Nisa 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.4.html 
a fost semnat la data de 26 februarie 2001 și a intrat în vigoare în anul 2003. Obiectivul Tratatului de la Nisa, 
considerat indispensabil viitoarei extinderi, este să conţină prevederi pentru a asigura o bună activitate 
instituţională în momentul când Uniunea va avea aproape 30 de membri, înscriindu-se deci în viziunea unei 
reforme instituţionale ale cărei trei axe principale sunt: componenţa şi modul de funcţionare al instituţiilor 
europene, procedura de decizie din cadrul Consiliului de Miniştri şi consolidarea cooperării între instituţii.  
 
Tratatul de la Lisabona 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0033_ro.htm 
a fost semnat la data de 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare în anul 2009. Tratatul de la Lisabona modifică 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE (fără a le înlocui) şi pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi 
instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor 
cetăţenilor. O Europă mai democratică şi mai transparentă, în care Parlamentul European şi parlamentele 
naţionale se bucură de un rol consolidat, în care cetăţenii au mai multe şanse de a fi ascultaţi şi care defineşte 
mai clar ce este de făcut la nivel european şi naţional şi de către cine.  
 
Tratatul de la Lisabona: 

− recunoaşte explicit, pentru prima dată, posibilitatea ca un stat membru să se retragă din Uniune; 
− prevede metode de lucru şi reguli de vot simplificate;  
− creează funcţia de preşedinte al Consiliului European (ales pentru un mandat de doi ani şi jumătate), 

introduce o legătură directă între alegerea preşedintelui Comisiei şi rezultatele alegerilor europene, 
prevede noi dispoziţii referitoare la viitoarea structură a Parlamentului European şi include reguli clare 
privind cooperarea consolidată şi dispoziţiile financiare; 

− specifică şi consolidează valorile şi obiectivele care stau la baza Uniunii. Aceste valori sunt menite să 
servească drept punct de referinţă pentru cetăţenii europeni şi să arate ce anume are de oferit Europa 
partenerilor săi din întreaga lume; 

− menţine drepturile existente şi introduce altele noi. În mod special, garantează libertăţile şi principiile 
înscrise în Carta drepturilor fundamentale şi conferă dispoziţiilor acesteia forţă juridică obligatorie. Se 
referă la drepturi civile, politice, economice şi sociale; 

− menţine şi consolidează cele „patru libertăţi”, precum şi libertatea politică, economică şi socială a 
cetăţenilor europeni; 

− prevede faptul că Uniunea şi statele membre acţionează împreună în spirit de solidaritate în cazul în 
care un stat membru este ţinta unui atac terorist sau victima unei catastrofe naturale sau provocate 
de om. De asemenea, se subliniază solidaritatea în domeniul energiei. 
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Acte legale secundare. Din cele mai importante acte pentru crearea legislaţiei vamale ale UE sînt: 

Regulamente - acte cu caracter general, direct obligatorii pentru statele membre. Astfel, actul cel mai 
important al Dreptului European este Regulamentul (CEE) nr. 2913 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar - document fundamental care stabileşte drepturile şi obligaţiile 
persoanelor cu privire la reglementările vamale şi tariful vamal unic al Comunităților Europene.  

Decizii - sînt acte cu caracter individual, obligatorii pentru agenții de drept cărora le este adresată. Agenți de 
drept pot fi precum țările statele membre ale UE așa și persoane juridice (private) sau anumite tipuri de 
categorii de persoane.  
 
Directive - ca și regulamentul, poartă caracter obligatoriu pentru stat sau pentru un șir de state la care se 
referă. Totodată organele naționale sunt competente în stabilirea formelor și metodelor de realizarea a 
sarcinilor puse de directiva respectivă. Uneori, mai ales în domeniul dreptului vamal, directivele prezintă 
detalii referitoare la modul aplicării acestora, punând responsabilitatea pentru aplicare pe seama Comisiei. 
Directivele sunt utilizate pe larg în calitate de instrument de armonizare a legislației naționale ale țărilor 
europene în special în domeniul politicilor vamale. 
 

Acorduri internaționate. Dintre sursele dreptului vamal european un loc deosebit îl ocupă actele 
internațional-legale. Acestea se împart în două tipuri: 

- Acorduri internaționale, care se încheie de către Comunități sau de către Comunități și statele 
membre; 

- Acorduri internaționale care se încheie de către statele membre cu țările terțe sau cu organizațiile 
internaționale, și care au competența juridică a Comunităților. 
 

La primul tip se referă, în primul rînd, Acordul General pentru Tarife şi Comerț (GATT) 1994, semnat de 
Comunitatea Europeană ca una din părțile contractante în anul 1994 în cadrul Acordului de creare a 
Organizația Mondială a Comerțului (OMC); 
 
Tot la primul tip de acte internaționale de drept se referă și Convenţia internaţională privind Sistemul 
Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, care a servit drept bază pentru 
Nomenclatura Combinată a Uniunii Europene.  
 
De către Comunitate și statele membre a fost semnată Convenţia vamală relativă la transportul internaţional 
al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.) din 14 noiembrie 1975. 
Din actele de drept internațional secundare, care servesc drept surse pentru dreptul vamal al UE pot fi 
menționate următoarele:  

− Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale semnată la Kyoto 
în 1973; 

− Convenţie din 6 decembrie 1961 relativă la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor, 
încheiată la Bruxelles la 6 decembrie 1961 (Convenția ATA).  
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Un șir de acorduri internaționale ale statelor membre reglementează aspectele teritoriale de funcționare a 
dreptului vamal UE. Drept bază a UE servește uniunea vamală, care acoperă tot comerțul și presupune 
interzicerea taxelor vamale de import și export precum și oricare plăți echivalente în relațiile comerciale între 
statele membre și stabilirea unui tarif vamal unic în relațiile cu țările terțe. Cerințele uniunii vamale se răsfrâng 
asupra mărfurilor provenite din țările Comunității dar și asupra mărfurilor importate din țările terțe și plasate 
în libera circulație în țările Comunității.  
 
Uniunea vamală UE funcționează în baza următoarelor principii:  

- eliminarea taxelor vamale și plăților echivalente, între statele membre; 
- eliminarea restricțiilor cantitative și a oricăror măsuri echivalente în comerțul reciproc ale statelor 

membre; 
- adoptarea unor condiții de impozitare indirectă care are impact asupra circulației mărfurilor în cadrul 

Comunității; 
- adoptarea tarifului extern unic. 

 

PARTEA II  .CERINȚE GENERALE PENTRU IMPORTUL PRODUSELOR INDUSTRIALE ÎN UE 
 

1. REGIMURI COMERCIALE 

La 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia a fost semnat Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 
şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă 
parte, care la 2 iulie 2014 a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova.  

Ratificarea Acordului a fost efectuată prin Legea Nr. 112 din 2 iulie 2014, promulgată prin Decretul 
Preşedintelui Nr. 1237 din 8 iulie 2014. Acest cadru legal a finisat procedura internă de ratificare a Acordului 
de Asociere RM – UE. 

Acordul de Asociere RM-UE intră în vigoare după ratificarea de către toate părţile semnatare (RM, Parlamentul 
European şi cele 28 de state membre ale UE), conform procedurilor interne ale fiecărui stat în parte. Conform 
acestor proceduri Acordul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data depunerii ultimului 
instrument de ratificare la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene. 

Cu toate acestea Republica Moldova și Uniuniunea Europeană au hotărât aplicarea cu titlu provizoriu, a unor 
părţi din Acord din 1 septembrie 2014. În acest sens a fost adoptată Decizia Consiliului UE 2014/492/EU din 
16 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de 
asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale 
acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte 1. 

Parte componentă a Acordului de Asocierea RM-UE este Acordul de comerţ liber – DCFTA a căror prevederi 
presupune crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între RM şi UE. Acordul de comerț liber 
are ca scop deschiderea reciprocă a pieţelor pentru comerţul cu bunuri şi servicii, preluarea treptată a 
standardelor şi normelor europene, care reglementează calitatea produselor şi serviciilor respective. 
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Prevederile acestui Acord presupun liberalizarea graduală (până la 10 ani din momentul semnării) a 
comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, reducerea taxelor vamale, barierelor 
tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislația 
UE. 

Actualmente între Republica Moldova și UE funcționează regimul comercial (ATP), adoptat prin Regulamentul 
(CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferințe comerciale autonome 
pentru Republica Moldova 2. 
 
Avînd în vedere importanța garantării securității juridice pentru producătorii, exportatorii și importatorii din 
Republica Moldova, precum și angajamentele privind crearea zonei de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare între UE și Republica Moldova, Consiliul a adoptat un șir de modificări la Regulamentul (CE) nr. 
55/2008, ultima fiind adoptată prin Regulamentul (UE) nr. 38/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 ianuarie 2014.  
 
La 7 octombrie 2014, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 808 3, prin care a fost aprobat 
Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere . 

 

Acest Plan prevede examinarea în cadrul Comitetului de Asociere pentru Comerţ a posibilităţii de accelerare şi 
lărgire a spectrului de eliminare a taxelor vamale în comerţul dintre Republica Moldova și UE. Ca urmare va fi 
introdus un nou regim comercial preferențial autonom, care oferă beneficii la export mai mari decît ATP şi o 
previzibilitate pe termen lung pentru afaceri şi investiţii. 
 
Este de menționat, că regimul commercial autonom funcționează numai pentru produsele originare din 
Republica Moldova, ceea ce se confirmă prin certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 .  
 
Unde producătorul din Republica Moldova poate afla, care taxă este aplicabilă pentru produsul său în 
conformitate cu regimul preferential autonom? 
 
 
1http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0492&qid=1420012009839&from=RO 
2http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0055-20140220&rid=1 
3 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354939 
 
 
În primul rînd, consultînd Regulamentul (CE) nr. 55/2008. În plus, informația privind regimurile comerciale 
autonome este plasată pe site-ul Ministerului Economiei al Republicii Moldova 4. 
 
Regulile privind confirmarea originii mărfurilor sînt determinate de către Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al 
Comisiei din 2 iulie 1993 5. 
 
Procedurile privind eliberarea certificatelor de origine pot fi consultate 6. 
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2. CUM SE STABILESC TAXELE, COTELE, ACCIZELE, TVA 

2.1 Taxe 

TARIC (The Integrated Tariff of the European Communities) - este Tariful integrat al Comunităţilor Europene. 
Acesta cuprinde toate ratele taxelor vamale şi anumite norme UE aplicabile schimburilor comerciale externe 
ale UE. TARIC are ca temei juridic Regulamentul (CEE) nr.2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind 
Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun 7. 

Ca urmare TARIC este o bază de date destinată să indice dispozițiile legale comunitare aplicabile (măsuri 
tarifare şi netarifare) pentru un anumit produs, atunci cînd acesta este importat pe teritoriul vamal al UE sau, 
după caz, cînd acesta este exportat către ţări terţe; 
 
TARIC se bazează pe Nomenclatura Combinată (NC - codificare la 8 cifre) care constituie nomenclatura de bază 
pentru Tariful Vamal Comun, utilizată în procesul de vămuire a mărfurilor precum şi pentru întocmirea 
statisticilor de comerţ al Comunităţii cu ţări terţe (EXTRASTAT) şi a statisticilor de comerţ între statele UE 
(INTRASTAT);  

Baza de date TARIC este utilizată de administraţiile vamale din statele UE pentru procesarea declaraţiilor 
vamale de import / export din / către ţări terţe, totodată, el este un instrument util de informare pentru 
operatorii economici;  

TARIC cuprinde dispoziţiile referitoare la domeniul vamal, conţinute în legislaţia comunitară specifică 
privitoare la:  

- Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor (S.A.),  
- Nomenclatura combinată (N.C.),  
- taxe vamale aplicabile;  
- suspendări de taxe vamale;  
- contingente tarifare;  

  
 

4 http://www.mec.gov.md/ro/content/comert. 
5http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01993R2454-20140904&rid=1 
6 https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=9f03daf1-c6e1-49b2-b17a-75cddb9d7c3a 
7http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01987R2658-
20000101&qid=1420107767707&from=RO 
 

- regimul tarifar preferenţial (inclusiv pe bază de contingente tarifare preferenţiale);  
- sistemul generalizat de preferinţe tarifare (SGP) aplicabil ţărilor în curs de dezvoltare;  
- taxe antidumping sau de compensaţie (antisubvenţie); 
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-  prohibiţii la import şi la export;  
- restricţii la import şi la export;  
- coduri adiţionale;  
- restituţii la export;  
- referiri cu privire la reglementarile comunitare care au introdus o masură tarifară sau netarifară;  
- alte măsuri tarifare şi netarifare aplicabile în procesul de vămuire a mărfurilor. 

TARIC sprijină vămuirea mărfurilor de către ţările UE. Acesta oferă, de asemenea, mijloace de colectare, 
schimb şi publicare a datelor privind statistica de comerţ exterior a UE. TARIC incorporează toate măsurile UE 
precum şi măsurile comerciale aplicate mărfurilor importate în UE, şi exportate în afara UE. Acesta este 
gestionat de către Comisie, care publică o versiune actualizată zilnic pe site-ul oficial TARIC 8. 

 

2.2. Cote 

O cotă tarifară reprezintă un volum de mărfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus în liberă circulaţie 
cu reducerea sau exonerarea taxelor vamale. 
Cererea de alocare reprezintă o solicitare de aplicare a reducerii sau exonerării taxelor vamale în cadrul unei 
cote tarifare şi constă în depunerea declaraţiei vamale completată corespunzător şi acceptată de serviciul 
vamal. 
 
Cotele tarifare sunt valabile o anumită perioadă de timp. După expirarea acestui interval mărfurile nu mai pot 
beneficia de reducerea sau exonerarea taxelor vamale. Dacă în acest interval de timp volumul iniţial se 
epuizează, mărfurile pot fi importate numai cu plata taxelor vamale de bază. În acest sens partenerii ar trebui 
să monitorizeze foarte atent acest aspect. 
 
Pagina oficială a Comisiei Europene cu privire la cote poate fi vizualizată la adresa 9  

8 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp 
9 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/quotas/index_en.htm 

2.3. Accize 

Accizele sunt impozite pe consumație aplicandu-se doar asupra anumitor bunuri și servicii care sînt cumparate 
pe piață. În UE se practică accizele armonizate asupra urmatoarelor categorii de produse: 

• Regimul general al accizelor - Directiva2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE10; 

• Produse energetice folosite pentru încălzire - Directiva 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 
privind marcarea fiscală a motorinelor și a kerosenului11; 
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• Energia electrică - Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea 

cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității12; 

 
Ratele , stabilite de UE sînt minime. Statele member pot stabili o rată de impozitate mai mare, în conformitate 
cu nevoile sale. 
 
Pagina oficială a Comisiei Europene cu privire la accize poate fi vizualizată la adresa 13 : 
 

2.4 TVA  

Rolul UE este de a se asigura că reglementările fiscale naționale referitoare la cotele de impozitare (pe profitul 
societăților comerciale, pe venit, pe economii și pe câștigurile de capital): 

• sunt în concordanță cu obiectivele UE privind crearea de locuri de muncă; 
• nu împiedică libera circulație a mărfurilor, serviciilor și capitalurilor pe teritoriul UE; 
• nu acordă întreprinderilor dintr-o țară avantaje neloiale în raport cu întreprinderile concurente din 

altă țară; 
• nu discriminează consumatorii, lucrătorii sau întreprinderile din alte țări ale UE. 

În cazul anumitor taxe, cum ar fi taxa pe valoare adăugată (TVA) sau accizele la benzină, tutun sau alcool, toate 
cele 28 de guverne naționale au convenit să stabilească cote minime pentru a evita denaturarea concurenței 
în interiorul UE. 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este fundamentală pentru buna funcționare a pieței unice și pentru 
garantarea concurenței loiale pe teritoriul UE. 

De aceea, UE a stabilit 

• norme europene privind aplicarea TVA-ului și 
• o cotă minimă de TVA. 

10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0118-20140101&rid=1 
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0060&rid=1 
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0096-20040501&rid=1 
13 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm 

Cu toate acestea, întrucât nu au fost stabilite plafoane maxime pentru cota de TVA, se constată în continuare 
diferențe notabile între cotele de TVA aplicate de statele membre. Deși regula generală este aceea că pentru 
comercializarea de produse și prestarea de servicii se aplică o singură cotă standard, guvernele pot aproba 
reduceri de TVA la anumite produse și servicii, iar în unele țări se aplică scutiri temporare de la plata TVA-ului. 
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La nivelul UE, deciziile în domeniul fiscal nu pot fi luate decât cu acordul tuturor statelor membre. Cu alte 
cuvinte srtructura TVA-ului în toate statele member este armonizată. Cadrul legislative European, care 
reglementează TVA-ul – Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată 14 

Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor și serviciilor a unei taxe 
generale de consum exact proporțională cu prețul bunurilor și serviciilor, indiferent de numărul de operațiuni 
care au loc în procesul de producție și de distribuție anterior etapei în care este percepută taxa. 
 
La fiecare operațiune, TVA, calculată la prețul bunurilor sau serviciilor la o cotă aplicabilă bunurilor sau 
serviciilor respective, este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele component ale 
prețului. Sistemul comun privind TVA se aplică pînă la etapa de vînzare cu amănuntul, inclusiv. 
 
Sînt supuse TVA următoarele operațiuni: 
1. Livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă 
care acționează ca atare; 
2. Achiziția intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru; 
3. Prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui statmembru de către o persoană impozabilă 
care acționează ca atare; 
4. Importul de bunuri. 
 
Structura și nivelul cotelor TVA 

• Cota standard - Statele membre aplică o cotă standard a TVA, care este fixată de fiecare stat membru 
ca procent din baza de impozitare și care este aceeași pentru livrarea de bunuri și pentru prestarea de 
servicii. De la 1 ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2015, cota standard nu poate fi mai mică de 15 %. 

• Cote reduse - Statele membre pot aplica fie una, fie două cote reduse. Cotele reduse se aplică numai 
livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii din categoriile prevăzute în anexa III a Directivei 
2006/112/CE. Cotele reduse nu se aplică serviciilor furnizate pe cale electronică. 
 

14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0112-20140101&rid=1 

 
La aplicarea cotelor reduse pentru categorii de bunuri, statele membre pot utiliza Nomenclatura combinată 
pentru a delimita în mod precis categoria în cauză. Cotele reduse se fixează ca procent din baza de impozitare, 
care nu poate fi mai mic de 5 %. Fiecare cotă redusă este astfel stabilită încât valoarea TVA care rezultă din 
aplicarea cotei să permită în mod normal deducerea completă a TVA. 
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Anexa III a Directivei 2006/112/CE permit statelor mememre să aplice cote reduse pentru următoarele 
categorii : 

• Dispozitive medicale; 
• Transportarea pasagerilor și a bagajului aferent. 

 
Pagina oficială a Comisiei Europene cu privire la TVA poate fi vizualizată la adresa 15 : 

15 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm 
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Tabelul cotelor TVA pentru statele membre UE16  

16 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rate
s_en.pdf 
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3. REGULI DE DETERMINARE A ORIGINII MĂRFII 

3.1 Reguli generale pentru determinarea țării de origine 

Singurul acord multilateral privind regulile de origine este Convenția de la Kyoto (încheiată la 18 mai 1973 și 
intrată în vigoare la 25 spetembrie 1974) – Convenția Internațională privind Simplificarea și Armonizarea 
Procedurilor Vamale. 
 
Dispozițiile Convenției de la Kyoto nu sînt formulate sub forma unor reguli de acțiune directă, dar ca principii 
generale, în baza cărora legislația națională trebuie să stabilească norme concrete de reglementare a 
procedurilor vamale. Această abordare ar trebui să permită legislației naționale să găsească un echilibru între 
accelerarea și simplificarea formalităților vamale, ca o măsură de de promovare a comerțului exterior precum și 
asigurarea fiabilității controlului vamal, în scopul unui compromis echitabil între interesele comunității de afaceri 
și a statului. Principiul de bază al Convenției de la Kyoto este necesitatea de a simplifica procedurile vamale în 
scopul accelerării comerțului exterior, facilitarea comerțului și eliminarea barierelor administrative nejustificate. 
 
Anexa specială K "Originea mărfurilor" a Convenției de la Kyoto descrie regulile generale pentru stabilirea 
originii mărfii. 
 
Ţara de origine a mărfurilor - ţara în care mărfurile au fost obţinute integral sau au fost supuse unei prelucrări 
substanțiale.  
Reguli de origine - actele legislative şi normative cu aplicare generală folosite pentru a stabili țara de origine a 
unui produs. Regulile de origine nu trebuie să constituie bariere inutile în calea comerţului internaţional.  
 
 
Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) nu contine reguli specifice de determinare a originii. 
Acest lucru a dat tărilor flexibilitatea de a adopta reguli proprii și de a le aplica diferențiat, în funcție de scopul 
pentru care se utilizează.  

Originea este “naţionalitatea” economică a mărfurilor în comerţul internaţional. Există doua tipuri de origine, 
preferențială și nepreferențială. 

Reguli de origine nepreferențială 
Regulile de origine nepreferențială sunt folosite pentru a determina originea produselor supuse măsurilor de 
politică comercială, cum ar fi, taxe anti-dumping şi de compensaţie, embargouri comerciale, măsuri de 
protecţie şi compensatorii, restricţii cantitative, dar şi pentru cote tarifare, pentru statistici comerciale, pentru 
achiziţii publice, pentru marcarea originii etc. În plus, restituţiile la export în UE în cadrul Politicii Agricole 
Comune se bazează de cele mai multe ori pe originea nepreferenţială. 
 
Reguli de origine preferențiale 
Originea preferențială conferă anumite beneficii pentru mărfurile comercializate între diferite ţări, în special 
taxe vamale reduse sau chiar zero.  
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Originea preferenţială este atribuită mărfurilor din diverse ţări care respectă anumite criterii de origine. În 
scopul obţinerii originii preferenţiale, în general regulile prevăd ca mărfurile să fie obţinute integlal sau să fie 
supuse unor prelucrări sau transformări specifice. 
Originea preferenţială conferă anumite beneficii tarifare (taxe reduse sau zero) pentru mărfurile 
comercializate între ţări care au un astfel de acord între ele, sau atunci cînd o ţară acordă unilateral astfel de 
beneficii. 
 
Pentru a obţine origine preferenţială mărfurile dintr-o ţară trebuie să respecte condiţiile specifice prevăzute 
de protocolul de origine al acordului încheiat de UE cu ţara în cauză sau regulile de origine ale acordurilor 
autonome care prevăd tratamentul tarifar acordat unilateral de UE. 
 
Asta înseamnă că mărfurile fie  

• sînt fabricate din materii prime care au fost produse sau obţinute în ţara beneficiara fie  
• au suferit o anumită prelucrare sau transformare în ţara beneficiară.  

Astfel de mărfuri sunt considerate “ORIGINARE”. 
 
În toate acordurile există o listă de prelucrări sau transformări ce trebuie aplicate materialelor neoriginare 
pentru a obţine statutul de produs originar. Aceste reguli sunt deseori numite “reguli de listă”. Ele stabilesc 
prelucrarea sau transformarea minimă ce trebuie aplicată materialelor neoriginare astfel încât produsul 
rezultat să obţină statutul de produs originar. Prelucrări sau transformări care le depăşesc pe cele prevăzute în 
listă pot fi efectuate şi nu afectează statutul de produs originar deja obţinut. 
 
Structura listei cu prelucrări sau transformări ce trebuie aplicate materialelor neoriginare se bazează pe 
structura Sistemului Armonizat. Deci pentru a putea stabili ce prelucrări sau transformări sînt necesare pentru 
un produs anume este necesar să se cunoască clasificarea tarifară a acestuia. 
 
În ambele cazuri un element important în determinarea originii este clasificarea lor tarifară. Mărfurile 
comercializate sînt identificate în UE printr-un cod numeric în Nomenclatura Combinată şi înainte de a 
determina originea este esenţial să se determine codul CN. 

3.2. Reguli de origine  

Regula de baza: Pentru ca un produs să fie originar dintr-o țară, el trebuie să fie obținut integral în țara 
respectivă sau să fi cunoscut ultima prelucrare substanțială pe teritoriul țării respective. 
 
În cazul în care este implicată doar o ţară se va aplica criteriul ”obţinut integral”. În practică, acesta este 
limitat la produsele obţinute în stare naturală şi produse derivate din acestea. 
Dacă sînt două sau mai multe ţări implicate în procesul de producţie al bunurilor, criteriul "ultima prelucrare 
substanţială" determină originea acestor bunuri. 
 
Produse “obținute integral” 
Conventia de la Kyoto cuprinde o lista cu produse care pot fi considerate a fi fost obtinute integral pe teritoriul 
unei anumite tari:  

• produse minerale extrase din solul sau subsolul lor marin; 
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• produse vegetale recoltate acolo; 
• animale vii născute și crescute acolo; 
• produse ale animalelor vii crescute acolo; 
• produse obținute dun vînătoare și din pescuit; 
• produse ale pescuitului marin și alte produse scoase din mare în afara apelor teritoriale ale țării de către 

vasele lor; 
• produse fabricate la bordul vaselor lor uzină exclusiv din produsele la care se face referire la punctul 

anterior. Termenul ”vasele lor” ”vasele lor uzină” se aplică vaselor care sînt înregistrate sau 
înmatriculate în țară; care navighează sub pavilionul țării; care sînt deținute în proporție de cel puțin 
50% de cetățenii âării, ai cărei manageri sau manager, președinte al consiliului de conducere și 
majoritatea membrilor acestor consilii sînt cetățeni ai țării și care, în plus, în cazul asociațiilor sau 
societăților cu răspundere limitată, cel puțin jumătate de capital aparține acestor state, instituțiilor 
publice sau unor cetățeni ai acestor state; ai căror ofițeri sau conducători sînt cetățeni ai statului și cel 
puțin 75 % din membrii echipajului sînt cetățeni ai stattului. 

• articole uzutate, colectate în țară, destinate numai recuperării materiilor prime, inclusiv anvelope uzate 
destinate reșapării sau folosite ca deșeuri; 

• deșeurile și reziduurile rezultate dinoperațiuni de producție; 
• produsele extrase din solul sau subsolul marin în afara apelor lor teritoriale, cu condiția ca ele să aibă 

dreptul de exploatare exclusivă a acelui sol sau subsol; 
• mărfuri produse în țară, exclussiv dinprodusele menționate în punctele anterioare 

 
Criteriul “ultima prelucrare substanțială” 
Conventia de la Kyoto definește această prelucrare drept una care este suficientă pentru a conferi produsului 
“caracterul său esențial”  
Conceptul bunului obținut integral are o relevanță practică extrem de limitată în comerțul internațional, motiv 
pentru care nu se utilizează definiții alternative ale sale. În ceea ce privește ultima prelucrare substanțială, ea 
cunoaște și alte definiții: 
 în UE, “cea din urmă prelucrare substanțială, justificată din punct de vedere economic, intr-o 

intreprindere echipată în acest scop și avand drept rezultat un produs nou sau reprezentînd un 
important stadiu de productie” 

 în SUA: prelucrarea substanțială trebuie să conducă la obținerea unui produs nou și diferit, care are un 
nume, caracteristici și utilizări distincte. 
 

Pentru operaționalizarea conceptului de “prelucrare substanțială” sînt utilizate trei criterii concrete: 
• prin regula schimbării (sub) poziţiei tarifare în Sistemul Armonizat; 
• prin lista de prelucrări şi transformări asupra bunurilor, care conferă sau nu originea ţării în care 

aceste operaţiuni sînt realizate; 
• prin regula valorii adăugate, prin care creşterea valorii datorată operaţiunilor de asamblare şi 

încorporarea de materiale reprezintă un anumit nivel din preţul de uzină al produsului 
 

Cel mai frecvent utilizat criteriu: schimbarea poziției tarifare. 
În sistemul PANEURO, schimbarea poziției tarifare este regula aplicată la 33% din produse, iar cea a valorii 
adăugate în 11%. Restul produselor sînt judecate prin combinații ale criteriilor susmentionate.  
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Aceste date releă și faptul extrem de important, că cele trei criterii se utilizează în mod izolat mai rar decît 
situațiile în care ele se aplică în combinație. 
 
Informația privind originea mărfii poate fi vizualizată 17 

 

3.3 Pentru ce este necesar cerificatul de origine 

Certificat de origine- document ce atestă proveniența mărfii, care îi este necesar cumpărătorului la vamuirea 
acesteia pentru a proba faptul că marfa nu provine dintr-o țară de unde dataorită unor diverse motive, țara 
cumpărătorului nu acceptă importul mărfii respective. 
 
Cu alte alte cuvinte - un certificat de origine este un document important al comerţului internaţional care 
atestă că mărfurile dintr-un transfer special de export au fost obţinute, produse, fabricate sau prelucrate 
integral într-o anumită ţară. De asemenea, este o declaraţie dată de către exportator. 

Certificatele de origine preferenţiale, emise în cadrul acordurilor comerciale preferenţiale, permit 
exportatorilor să beneficieze de reduceri sau scutiri tarifare a exporturilor eligibile. 

Este necesar să se facă distincție între noțiunea de - ”produs în Moldova" și noțiunea " produs originar 
Moldova". Adesea, mărfurile produse în Moldova, nu pot avea statutul de origine moldovenească. 

De obicei certificatele de origine sînt solicitate de către organele vamale a țării importatoare, în scopul 
efectuării măsurilor tarifare și netarifare, care reglementează importul de bunuri pe teritoriul vamal al țării (de 
exemplu, pentru calcularea taxelor de import corespunzătoare, inclusiv și a celor preferențiale, în cazul 
mărfurilor cu tratament preferențial). 

Certificatele de origile, la fel, pot fi solicitate și de către bănci, în cazul în care părțile, la punerea în aplicare a 
acordului de operațiuni comerciale externe, indică în acreditivele bancare disponibilitatea unor astfel de 
certificate. 

Certificatele de origine se eliberează, la cerere, în baza facturii de export. Pe certificatul de origine se trec 
obligatoriu denumirea expeditorului (sau firmei furnizoare) și a destinatarului (sau a beneficiarului), țara de 
origine, denumirea produselor, unitatea de măsură și cantitatea.  

17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R2454-20140904&rid=1 
 

3.4 Certificate de origine și taxe de import 

Forma certificatului prezentat are acțiune asupra taxelor de import, cu alte cuvinte la regimul vamal aplicat. În 
UE pentru mărfurile de origine moldovenească, se aplică trei regimuri de import: general (certificat General 
Form), Sistemul Generalizat de Preferințe (certificate Form A) și regimul Preferințelor Comerciale Autonome 
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(certificat EUR.1). Numai certificatele Form A și EUR.1 sunt preferențiale, adică permit importul de bunuri în 
UE cu taxe preferențiale. 
Regulile de stabilire a țării de origine a mărfurilor pentru diferite forme de certificate diferă, conform 
următoarelor norme legale: 
 

• certificat General Form - Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consilului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar 18 ; Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 
de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire 
a Codului Vamal Comunitar19; 

• certificat Form A - Regulamentul (UE) NR. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 
octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului 20; Regulamentul (UE) NR. 1063/2010 al Comisiei din 
18 noiembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de 
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar 21; 

• certificat EUR.1 - Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor 
dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar19, art.98-122. 
 

• https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=9f03daf1-c6e1-49b2-b17a-75cddb9d7c3a 
 

4. MĂSURI COMERCIALE: ANTIDUMPING, ANTISUBVENȚIE, SALVGARDARE  

Măsurile comerciale sunt numite restricții comerciale care pot fi impuse în circumstanțele (condițiile) pentru 
protecția împotriva importurilor, în plus față de protecția oferită de taxele vamale (taxe). 
Anti-dumping - taxe pentru a compensa concurența neloială din partea exportatorilor străini, care se aplică 
numai întreprinderilor care efectuează dumping. 
Antisubvenție - taxe pentru compensarea subvențiilor de export, oferite de guvernul țării exportatoare. 
Salvgardare - tarife sau cote pentru compensarea concurenței loiale cu importurile, care aduc prejudiciu 
industriei locale. 
 
Pagina oficială a Comisiei Europene cu privire la măsurile comerciale poate fi vizualizată la adresa 22 

 
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992R2913-20140101&rid=1 
19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R2454-20140904&rid=1 
20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0978-20141001&rid=1 
21 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1063-20101130&rid=1 
22 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/index_en.htm 
Odată cu globalizarea tot mai accentuată a comerțului, întreprinderile care își desfășoară activitatea pe pieţe 
externe trebuie să țină cont de obligația lor de a respecta normele comerciale internaționale. Aceasta nu este 
întotdeauna o sarcină ușoară. 
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Deși tendința generală în zilele noastre este de a înlătura obstacolele din calea comerțului, sistemul comercial 
international permite țărilor să introducă măsuri restrictive pentru a face față unor situații cu totul specifice. 
Aceste măsuri sunt numite măsuri de apărare comercială sau instrumente de apărare comercială și sunt 
permise doar în condiții stricte. 
 
Există trei instrumente de apărare comercială (IAC): instrumentul anti-dumping, instrumentul antisubvenție și 
instrumentul de salvgardare. În timp ce primele două instrumente acționează împotriva practicilor comerciale 
neloiale în cazurile în care importurile sînt efectuate în condiții care pot fi acționate în instanțe conform 
normelor comerciale internaționale, obiectivul celui din urmă este de a acorda timp industriei din țara 
importatoare să se adapteze la o creștere semnificativă a importurilor. 
 
În cazul în care concurenții dumneavoastră de pe piețele externe susțin fie că exporturile dumneavoastră fac 
obiectul unui dumping pe piața respectivă, fie că exporturile dumneavoastră sunt subvenționate, fie că aceștia 
trebuie să facă față unei creșteri considerabile a importurilor, ceea ce este dăunător pentru afacerea lor, 
aceștia pot cere autorităților naționale să introducă măsuri de apărare comercială pentru a remedia situația. 
Acest lucru poate avea, la rândul său, un impact asupra situației dumneavoastră deoarece puteți fi supuși unei 
investigații de lungă durată efectuată de autoritățile naționale ale țării importatoare și, eventual, va trebui să 
vă confruntați cu 
măsuri (sub forma unor taxe sau contingente suplimentare) asupra exporturilor dumneavoastră viitoare în 
țara respectivă.  
 
Ce este dumpingul? 
O societate comercială practică dumpingul dacă exportă un produs la un preț mai mic decît valoarea sa 
normală. Valoarea normală a unui produs este considerată a fi prețul produsului atunci cînd este vîndut pe 
piața internă sau costul său de producție. O măsură anti-dumping – de obicei, sub forma unei taxe – este 
aplicată pentru a contracara efectele dăunătoare ale importurilor care fac obiectul dumpingului și pentru a 
restabili concurența loială. Măsura se bazează pe marja de dumping, care constă într-o comparație între prețul 
de export și valoarea normală. Această comparație este efectuată pentru tipuri de produse identice sau 
comparabile.  
 
Aceasta poate fi ajustată pentru a ține cont de diferențele care afectează comparabilitatea preţurilor, precum 
diferențe în ceea ce privește condițiile și termenii de vînzare, nivelurile comerciale, caracteristicile fizice etc. 
pentru a asigura o comparație corectă. 
 
 
Ce trebuie să fac dacă nu practic dumpingul? 
Măsurile anti-dumping sunt instituite la nivelul întregii țări, respectiv, acestea afectează toate exporturile 
produsului aflat sub investigație din una sau mai multe țări. Prin urmare, chiar dacă societatea dumneavoastră 
nu exportă la prețuri de dumping, ea trebuie să coopereze în cadrul procedurii pentru a demonstra că într-
adevăr așa stau lucrurile. În acest caz, societatea ar fi apoi exonerată. 
 
Ce este o subvenție? 
Subvenția reprezintă o contribuție financiară din partea unui guvern sau a unui organism public care conferă 
un beneficiu destinatarului. O contribuție financiară poate lua diverse forme, precum credite nerambursabile, 
împrumuturi, credite fiscale sau bunuri sau servicii furnizate de guvern. Un beneficiu este conferit dacă oricare 
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dintre aceste contribuții sînt oferite în condiții mai favorabile decît cele disponibile pe piață. De exemplu, dacă 
un guvern furnizează electricitate sub prețul pieței sau cumpără un produs la un preț peste valoarea lui de 
piață. 
 
Subvențiile împotriva cărora se poate acționa, așa-numitele subvenții care fac obiectul unor măsuri 
compensatorii, sînt subvenții specifice unei societăți comerciale sau unui sector. 
O măsură antisubvenție (denumită și măsură compensatorie) – de obicei, sub forma unei taxe – este aplicată 
pentru a contracara efectele dăunătoare ale importurilor subvenționate și pentru a restabili concurența loială. 
Ea trebuie deci să corespundă diferenței dintre un preț de export subvenționat și un preț de export 
nesubvenționat. 
 
Ce este o măsură de salvgardare? 
Măsurile de salvgardare pot fi introduse atunci cînd o industrie este afectată negativ de o creștere 
neprevăzută, accentuată și bruscă a importurilor. Obiectivul măsurilor de salvgardare este de a acorda 
temporar industriei un moment de respiro pentru a reduce presiunea importurilor, în vederea operării 
ajustărilor necesare.  
 
Măsurile de salvgardare sunt întotdeauna însoțite de o obligație de restructurare. Dacă măsurile anti-dumping 
și antisubvenție sunt luate împotriva unor anumite țări (iar exportatorilor li se impune o taxă individuală în 
funcție de situația proprie, în măsura în care cooperează), măsurile de salvgardare se aplică importurilor din 
toate țările. Cu alte cuvinte, ele se aplică tuturor importurilor indiferent de sursa lor și aceeași măsură este 
aplicată fiecărui exportator. Prin urmare, procedura de salvgardare diferă de procedurile anti-dumping și 
antisubvenție sub mai multe aspect. 
Spre deosebire de instrumentele 
Care sînt condițiile pentru instituirea de măsuri? 
Prima condiție pentru a impune măsuri este de a stabili dacă importurile fac obiectul dumpingului (anti-
dumping), dacă sunt subvenționate (antisubvenție) sau dacă a avut loc o creștere accentuată a importurilor 
(măsuri de salvgardare). Există totuși cerințe suplimentare: trebuie stabilit, de asemenea, dacă aceste 
importuri au avut un impact negativ asupra situației economice a industriei interne, respectiv, dacă există un 
prejudiciu. Cu alte cuvinte, autoritățile de investigare trebuie să demonstreze că există o relație de cauzalitate 
între importuri și prejudiciu.  
 
Testul interesului public: țările pot decide să aplice măsuri doar dacă s-a demonstrat că acestea nu vor fi 
împotriva interesului public general, respectiv, că măsurile nu vor produce un prejudiciu mai mare economiei 
în ansamblul, decît beneficiul adus industriei interne care suferă din cauza importurilor.  
 
Prin urmare, interesele utilizatorilor industriali ai importurilor, ale importatorilor și ale consumatorilor trebuie 
luate în considerare. 
 
Ce tipuri de măsuri pot fi instituite? 
Măsurile anti-dumping și antisubvenție sînt, în mod normal, instituite pe o perioadă de cinci ani cu 
posibilitatea prelungirii acestora în baza unei investigații de reexaminare pe o perioadă/perioade 
suplimentară(e) de cinci ani.  
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Măsuri anti-dumping și antisubvenție provizorii pot fi impuse nu mai devreme de 60 de zile de la inițierea unei 
investigații. Aceste măsuri provizorii pot fi impuse pe o perioadă maximă de 4 luni în cazul măsurilor 
antisubvenție și de 6 luni în cazul măsurilor anti-dumping. Măsurile iau de obicei forma unei taxe ad valorem, 
respectiv, o taxă calculată la valoarea facturii, de exemplu, 15 %, dar ar putea fi, de asemenea, o taxă specifică, 
respectiv, o taxă calculată în funcţie de alt parametru decît valoarea, cum ar fi greutatea, de exemplu, 15 euro 
pe tonă.  
 
Taxele sînt achitate de importator în țara care a impus măsurile și sînt colectate de autoritățile vamale 
naționale. Exportatorilor care au cooperat în mod corespunzător cu autoritatea de investigare trebuie să li se 
impună un nivel al taxei care să reflecte propria situație. Exportatorii necooperanți vor suporta o taxă 
reziduală care este, în mod normal, mai mare decît cea impusă părților cooperante. Este așadar în interesul 
exportatorilor să coopereze.  
 
Taxele pot fi echivalente cu nivelul marjei de dumping calculate sau cu valoarea subvenției constatate. 
Anumite țări oferă, de asemenea, posibilitatea de a limita nivelul taxei la nivelul minim necesar pentru a 
compensa prejudiciul. Această metodologie este denumită regula taxei celei mai mici. Nivelul unei măsuri 
poate totuși să nu depășească niciodată marja de dumping sau valoarea totală a subvenției.  
 
Măsurile de salvgardare pot fi impuse pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea prelungirii acestora pînă la 
maximum 8 ani în total. În marea majoritate a cazurilor, măsurile sînt totuși impuse pe o perioadă de trei ani. 
Aceste măsuri pot fi impuse ca urmare a unei creșteri semnificative a importurilor și pot lua forma unor taxe 
sau a unei limitări a volumului importurilor. Restricțiile de volum pot consta fie într-un contingent, fie într-un 
contingent tarifar. În cazul unui contingent, nu sînt posibile importuri peste un anumit volum, în timp ce în 
cazul unui contingent tarifar, importurile care depășesc această limită sînt în continuare posibile, dar fac 
obiectul unei taxe suplimentare. Măsuri de salvgardare provizorii pot fi impuse în același timp cu inițierea 
investigației. Aceste măsuri provizorii pot lua doar forma unei taxe. 
 
 
Care este cadrul juridic internațional? 
Fiecare țară care folosește instrumente de apărare comercială are o lege specifică în care sunt prevăzute 
detaliile și condițiile de aplicare a măsurilor în legislația sa internă.  
Pentru membrii OMC, aceste legi trebuie să respecte cel puțin cerințele OMC. Legislația națională poate totuși 
depăși dispozițiile OMC, respectiv, prin fixarea unei ștachete mai înalte pentru aplicarea măsurilor decât cea 
prevăzută la nivelul OMC.  
 
Membrii OMC au obligația de a notifica legile interne (și orice modificare adusă acestora) autorităților OMC 
relevante. Aceste legi pot fi găsite prin intermediul paginii de internet a OMC.  
 
Legislația OMC relevantă este reprezentată de Acordul de punere în aplicare a articolului VI din Acordul 
General pentru Tarife și Comerț din 1994 (acordul anti-dumping al OMC), Acordul privind subvențiile și 
măsurile compensatorii și Acordul privind măsurile de salvgardare. Statele care nu sunt member OMC nu sunt 
obligate să respecte standardele OMC. Totuși, în mod normal, legislația lor națională este inspirată din 
principiile OMC și adesea nu există diferențe majore.  
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În plus, dispoziții specifice cu privire la utilizarea instrumentelor de apărare comercială pot fi incluse în 
acorduri bilaterale încheiate între UE și țara care aplică sau intenționează să aplice măsuri. Aceste obligații 
bilaterale trebuie, de asemenea, îndeplinite. 
 
Legislația europeană relevantă 
Aplicarea măsurilor anti-dumping în UE este reglementată de dispozițiile Regulamentului (CE) NR. 1225/2009 
al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping 
din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene 23 . 
 
Politicile UE privind măsurile anti-dumping pot fi vizualizate la adresa 24 
 
Lista de măsuri antidumping în UE poate fi vizualizată la adresa 25 

 

Aplicarea măsurilor antisubvenție în UE este reglementată de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al 
Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din 
partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene 26. 
 
Politicile UE privind măsurile antisubvenție pot fi vizualizate la adresa 27 
 
Aplicarea măsurilor de salvardare în UE este reglementată de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 260/2009 al 
Consiliului din 26 februarie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor 28 și Regulamentului (CE) nr. 
625/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe 29 

 

 

23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1225-20140220&rid=1 
24 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-
eu/anti-dumping/ 
25 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_113191.08.2014.xls 
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0597-20140220&rid=1 
27 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-
eu/anti-subsidy/ 
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0260-20140220&rid=1 
29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0625-20140220&rid=1 
 
 

5. LICENȚIEREA UNOR ANUMITE PRODUSE 

Obținerea licențelor de import în UE a anumitor produse nu sunt măsuri de limitare a importurilor, ci de 
asigurare a securității și controlul. Asemenea măsuri se aplică în principal către anumite produse agricole, 
textile și siderurgice. 
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Aceste măsuri sînt aplicate în mod individual față de mărfurile importate, care cauzează sau pot cauza 
prejudicii economiei UE și se exprimă prin restricționarea temporară sau extraordinară a importului unor 
anumite produse. 
 

5.1 Produse textile 

Regimul de import de produse textile în UE este liber. Cu toate acestea, pentru anumite categorii de produse 
textile fabricate în anumite țări, se aplică diverse sisteme de control și supraveghere. 
Controlul se poate efectua prin: 

• sistem de dublu control (licențe de export emise în țara de origine); 
• licențe de import eliberate în statul membru UE sau prin solicitarea de documente supraveghere 

înainte de import. 
 

Comerțul cu textile între Republica Moldova și Uniunea Europeană se desfășoară în cadrul unui acord bilateral 
privind comerțul cu produse textile. Textile moldovenești nu sunt acoperite de regimul de cote.  

Informația privind comerțul cu textile poate fi vizualizată pe pagina Directoratului privind licențele de import 30 
. 

5.2 Produse siderurgice 

Importurile în UE de anumite produse siderurgice sînt reglementate de diferite măsuri guvernamentale de 
control, care pot fi implementate în cadrul supravegherii prealabile a Comunității Europene sau prin sistem de 
dublu control, cu sau fără restricții cantitative. În funcție de țara de origine și de tipul de produs se aplică 
diverse scheme. 
 
Informația privind comerțul cu produse siderurgice poate fi vizualizată pe pagina Directoratului privind 
licențele de import 31 . 

 
Comețul între Republica Moldova și UE se desfășoară în baza Acordului sub formă de schimb de scrisori între 
Comunitatea Europeană şi Republica Moldova stabilind un sistem de control dublu fără restricţii cantitative 
referitor la exportul unor produse siderurgice din Republica Moldova în Comunitatea Europeană. 
 
30 http://trade.ec.europa.eu/sigl/info_textile.htm 
31 http://trade.ec.europa.eu/sigl/info_steel.htm 
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6. EXPORTUL MĂRFURILOR CU DUBLA DESTINAȚIE 

Prin produse cu dublă destinație se înţeleg articole (produse), inclusiv software şi tehnologii (inclusiv transmise 
prin mijloace electronice, prin fax sau telefon către o destinaţie din afara Comunităţii), care pot fi utilizate atît 
în scopuri civile cît şi militare. 
 
Sînt produse sensibile care, în majoritatea cazurilor, sînt destinate utilizărilor civile, dar care pot fi utilizate în 
scopuri militare sau ar putea îmbunătăţi semnificativ capabilităţile militare ale ţărilor care le achiziţionează.  
 
Iată cîteva exemple care permit înţelegerea diferenţelor între un produs cu dublă utilizare şi un produs militar:  

• un calculator cu anumite performanţe,  
• un software cu anumite capabilităţi,  
• componentă electronică sau mecanică,  
• un virus care există în stare naturală (ex. Ebola),  
• un produs chimic vândut la scară industrială (ex. cianura de sodiu),  
• maşină-unealtă sau chiar un echipament pentru o uzină nucleară (ex. schimbător de căldură). 

 
Cadrul legal European care stabilește cerințe către mărfurile cu dubla destinație este – Regulamentul (CE) nr. 
428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, 
transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare 32 și Regulamentul (UE) 
nr. 1232/2011 Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul 
exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare 33. 
 
Informația privind mărfurile cu dubla destinație poate fi vizualizată pe pagina Comisiei Europene 34 . 

Pot fi supuse controlului şi produse care nu figurează pe listele Regulamentului Consiliului dacă:  
• produsele în cauză sînt sau pot fi destinate, integral sau parţial, utilizării la dezvoltarea, producerea, 

manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea 
armelor chimice, biologice sau nucleare, sau a altor dispozitive nucleare explozive ori la dezvoltarea, 
producerea, întreţinerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme;  

• ţara cumpărătoare sau de destinaţie este supusă unui embargo de arme, decis printr-o poziţie sau o 
acţiune comună adoptată de Consiliu, sau printr-o decizie a OSCE, ori printr-o rezoluţie obligatorie a 
Consiliului de Securitate al ONU şi produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, 
unei utilizări finale militare;  

 
 

32 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0428-20140702&rid=1 
33 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1232&rid=2 
34 http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/ 
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 • produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, utilizării ca părţi componente ale 
produselor militare prevăzute în lista produselor militare naţională care au fost exportate fără autorizaţie sau 
cu nerespecatrea condiţiilor autorizaţiei prevăzute de legislaţia naţională.  
 
În cazul în care există dubii la clasificarea produsului, fabricantul/exportatorul trebuie să se adreseze 
Ministerului Economiei. 
 
Regulamentul Consiliului cuprinde lista comună de produse şi tehnologii supuse controlului exporturilor către 
destinaţii din afara Uniunii Europene. Este vorba de o listă comună la nivelul celor 27 de State Membre, care 
este revizuită regulat (de obicei anual) prin regulamente de modificare.  
 
Lista comună este împărţită în 10 categorii (de la 0 la 9) cuprinzând tipuri diferite de produse controlate, după 
cum urmează:  

− Categoria 0: substanţe, instalaţii şi echipamente nucleare  
− Categoria 1: materiale, produse chimice, ″microorganisme″ şi ″toxine″  
− Categoria 2: prelucrarea materialelor (rulmenţi cu bile, maşini unelte, cuptoare etc.)  
− Categoria 3: electronice (componente electronice, circuite integrate, echipamente de comandă etc.)  
− Categoria 4: calculatoare (de tip numeric, hibride)  
− Categoria 5: telecomunicaţii şi „securitatea informaţiilor”  
− Categoria 6: senzori şi laseri (acustice, senzori optici, laseri, ansambluri radar)  
− Categoria 7: navigaţie şi avionică (sisteme de navigaţie, echipamente de recepţie etc.)  
− Categoria 8: marină (vehicule, sisteme electronice de formare a imaginii, elice)  
− Categoria 9: aerospaţiale şi propulsie (motoare, vehicule de lansare, trepte de rachete etc.)  

 
Fiecare produs controlat este clasificat şi identificat printr-o referinţă alfanumerică structurată în felul 
următor: o cifră (dela 0 la 9) - o literă (de la A la E) - 3 cifre  
Exemplu: 1 C 350, 5 A 002  

Cifră  Literă  Cifră  2 Cifre  
Categoria produsului  Natura produsului  Regimul de control  Caracteristici tehnice  

De la 0 la 9  A-echipamente, 
ansambluri, 
componente;  
B-echipamente de 
încercare, de 
inspecţie, de control, 
de producţie ;  
C-materiale, 
substanţe;  
D-software;  
E-tehnologie.  

0 WA  
1 MTCR  
2 NSG  
3 AG  
4 CWC  

Caracteristicile 
tehnice permit 
identificarea 
produsului  
(de exemplu, 
puterea, numărul 
axelor de rotaţie, etc)  
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7. CERTIFICAREA VOLUNTARĂ 

În Uniunea Europeană există două sisteme de certificare - voluntară și obligatorie. Certificarea obligatorie 
operează la nivel național.  
 
Caracteristica de bază a certificării voluntare în UE este ponderea ei în întreg domeniu al evaluării 
conformității. Certificarea obligatorie constituie numai 5% din tot volumul certificării în UE. 
 
Tendința principală în cadrul certificării voluntare a Uniunii Europene este aspirația de armonizare a 
activităților de evaluare a conformității voluntare, în scopul facilitării circulației mărfurilor între statele 
membre UE. 
 
TIPURI DE CERTIFICARE VOLUNTARĂ 
7.1. Fair-trade – comerț echitabil – este o mișcare socială și un model de piață a comerțului internațional, care 
oferă garanții legale producătorilor de facto a produselor; un preț adecvat pentru aceste produse, precum și 
protecția mediului. 
 
Procurind produsele etichetate cu logo-ul Fair-trade, cumpărătorul este sigur că partea majoră din costul 
mărfurilor va reveni direct producătorului, dar nu unui șir de intermediari care se află între cumpărător și 
producător. Astfel, cumpărătorul achită garantat munca oamenilor liberi. 
 
Principiile comerţului echitabil: 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru oamenii din ţările în curs de dezvoltare; 
- încurajarea metodelor de cultivare sustenabile; 
- independenţa producătorilor; 
- evitarea încălcării drepturilor copilului; 
- plata unui preţ corect pentru produsele comercializate; 
- munca desfăşurată în condiţii sigure şi decente; 
- încurajarea spiritului antreprenorial; 
- protejarea mediului înconjurător; 
- plata unor asigurări de sănătate. 

Informația privind Fair-trade poate fi vizualizată 35 
 
Informația privind certificarea voluntară a hainelor poate fi vizualizată 36 

 
35 http://www.fairtrade.net/ 
36 http://www.fairwear.org/ 

 

7.2. Certificarea managementului forestier  
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FSC (Forest Stewardship Council) este un consiliul internaţional independent de 
administrare a pădurilor, constituit în anul 1993 pentru a promova un management forestier responsabil în 
pădurile din intreaga lume. 

FSC asigură că lemnul utilizat ca materie primă la producerea hîrtiei este de origine controlată. Acesta este 
unul dintre cele mai cunoscute certificate şi obţinerea lui garantează consumatorul că sînt îndeplinite criterii 
de management ecologic ce serveşte interesele şi drepturile populaţiei.  

Organizația operează la nivel internațional și oferă servicii prin centrul FSC International situat în Bonn, 
Germania, precum și prin intermediul unei rețele internaționale de Inițiative Nationale. 

Principalele atributii ale FSC: 
1. dezvoltarea de standarde 
2. acreditarea de organisme de certificare și initiative naționale FSC 
3. etichetarea produselor din lemn 
 

Cum se desfășoară certificarea FSC? 
Certificarea FSC® porneste de la certificarea pădurilor prin certificarea Managementului padurilor. Certificarea 
lantului de custodie al lemnului asigură faptul că lemnul care este vîndut de către o firma cu declarație FSC® 
provine din păduri certificate FSC® . 

Certificarea FSC își propune să sprijine un managementul apropiat de mediu, benefic social și viabil economic 
al padurilor lumii. FSC administrează un sistem de identificare internațională pentru produse forestiere, care 
este solicitată în UE de mulți mari cumpărători, în special lanțuri de distribuție.  

Toate produsele forestiere care poartă logo-ul FSC demonstrează că au fost independent certificate, și că 
provin din păduri ce corespund criteriilor internaționale recunoscute ale FSC. Certificarea asigură că lemnul, pe 
care o firmă il comercializează cu declarația de lemn controlat, nu provine din păduri care sînt exploatate 
ilegal; nu provine din păduri unde sînt conflicte sociale legate de dreptul de propietate asupra pădirii, nu 
provine din păduri de arbori modificați genetic sau nu este lemn modificat genetic. 

Cate sînt tipurile de certificare FSC® ? 
Exista 3 tipuri de certificare FSC® care pot fi aplicate, și anume: 

• Certificarea individuală 
certificarea unei singure firme, cu o singură locație. 

• Certificarea pentru firme cu locații multiple  
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se aplică pentru firmele cu mai multe locații, care sînt incluse în certificatul FSC®, astfel evitîndu-se 
certificarea individuală pentru fiecare locație. 

• Certificarea de grup  
se aplica pentru mai multe firme care doresc să se asocieze în vederea obținerii unui certificat FSC®, cu 
condiția că firmele care fac parte din grup să fie firme mici. 

 
Ce trebuie sa faceti pentru obtine un certificat FSC®? 

Primul pas este contactarea unui organism de certificare sau o firmă de consultantă pentru certificarea FSC® , 
care vă poate recomanda o soluție optimă și totodata un organism de certificare care va realiza auditul de 
certificare.  
 
Informația privind certificarea FSC poate fi vizualizată 37 

 

PEFC (Pan-European Forest Certification Council) a apărut în anul 1999 și este o 
organizatie internationala non-profit, non-guvernamentala dedicată promovării gestionării durabile a 
pădurilor prin certificare independentă de terța parte. Aceasta este fondată pe criteriile definite la 
Conferințele Interministeriale pentru Protecția Pădurilor în Europa (CMPFE) din Helsinki (1993), Lisabona 
(1998) și Viena (2003). 
 
PEFC este un cadru pentru recunoasterea mutuală a unei scheme naționale sau regionale de certificare, care a 
fost dezvoltată să corespundă cerințelor internaționale de management forestier durabil. Mai mult de 47 
milioane ha de pădure sînt certificate sub sigla PEFC-care este sistemul dominant de certificare în Europa. 
Programul pentru aprobarea certificărilor pădurilor PEFC işi propune să promoveze un management de durată 
al pădurilor prin certificările independente efectuate de o terţă parte independentă. 
 
Această certificare este o dovadă că urmărirea unui produs până la originea sa este garantată și poate fi 
documentată, demonstrând faptul că lemnul provine din păduri durabile. 

 
37 https://ic.fsc.org/ 
 
 
Ce garantează certificarea PEFC? 

• Gestionarea pădurilor certificate în conformitate cu regulile stabilite de profesioniști și utilizatori; 
• Trasabilitatea lemnului în fiecare etapă a transformării sale; 

 
1, Piata Marii Adunari Nationale 
Offices no. 369-370 
Chisinau, MD-2033 
Republic of Moldova 

 
Telephones: 

+(373) 22 25 05 49 
+(373) 22 25 06 64 

Email: project@dcfta.md 
 

https://ic.fsc.org/


 
This project is  
funded by the EU 

 
Support to the DCFTA Process in the 

Republic of Moldova 
 

EuropeAid/132101/C/SER/MD 

 

 
 

This project is implemented by the 
European Profiles led Consortium 

 
• Transparența pentru consumatori. 

 
Procesul european de gestionare durabilă a pădurilor a definit șase criterii importante: 

• Capacitatea de reînnoire; 
• Menținerea unei stări de sănătate bună; 
• Producția lemnului; 
• Respectarea biodiversității; 
• Protecția resurselor de sol și apă; 
• Menținerea funcțiilor de agrement (accesul public, peisaje, etc.). 

 
Mai multe informații cu privire la abordarea PEFC pot fi vizualizate la: 38 
 
 

7.3 Certificarea textilelor 

OEKO-TEX - Încredere în textile - acest motto desemnează verificările independente privind substanţele 
periculoase conform Standardului OEKO-TEX® 100 din 1992 pentru produse textile de toate tipurile, inofensive 
pentru sănătate. Pentru întreprinderile din industria textilă şi de îmbrăcăminte, catalogul de criterii OEKO-
TEX® oferă pentru prima dată un standard de evaluare științific, conceput în mod unitar, pentru securitatea 
ecologico-umană a textilelor, avînd în vedere natura globală și extrem de fragmentată a lanțului productiv în 
domeniul textil. 
 
OECO-TEX 100 reprezintă sistemul internațional de control și certificare a materiei prime, semifabricatelor și 
produselor finite textile la toate etapele de prelucrare în scopul excluderii conținutului de substanțe nocive.  

Controlul se efectuează în scopul depistării substanțelor interzise și reglementate prin lege, substanțelor 
dăunătoare pentru sănătate. Acest control se desfășoară doar de către organismele desemnate, 
independente care demonstrează competență profesională înaltă. 

Catalogul de verificare, conform Standardului OEKO-TEX® 100, cu caracter obligatoriu pe plan internaţional, se 
bazează pe parametri fundamenta şi ştiinţific şi este adaptat anual nivelului actual al legislaţiei şi cercetării. 

38 www.pefc.org 
 

Catalogul de criterii cuprinde următoarele: 
− substanţe interzise de lege precum coloranţii cancerigeni; 
− substanţe chimice reglementate prin lege precum formaldehida, substanţele de înmuiere a rufelor, 

metalele grele sau pentaclorfenolul; 
− conform stadiului actual de cunoaştere substanţe dăunătoare pentru sănătate, dar încă 

nereglementate legal sau interzisecum ar fi pesticidele, coloranţii alergeni sau derivaţii staniu-organici; 
− parametri cum ar fi rezistenţa culorii şi o valoare eudermică a PH-ului care servesc protecţiei 

sănătăţii consumatorului. 
 

 
1, Piata Marii Adunari Nationale 
Offices no. 369-370 
Chisinau, MD-2033 
Republic of Moldova 

 
Telephones: 

+(373) 22 25 05 49 
+(373) 22 25 06 64 

Email: project@dcfta.md 
 

https://www.oeko-tex.com/ro/manufacturers/test_criteria/limit_values/limit_values.html
http://%C2%A0www.pefc.org


 
This project is  
funded by the EU 

 
Support to the DCFTA Process in the 

Republic of Moldova 
 

EuropeAid/132101/C/SER/MD 

 

 
 

This project is implemented by the 
European Profiles led Consortium 

 
Toate criteriile de verificare au prioritate faţă de legislaţia existentă, servind adesea ca promotor în ceea ce 
priveşte reglementările legale - de exemplu în cazul excluderii coloranţilor azoici cancerigeni, valorilor-limită 
stricte pentru formaldehidă, precum şi în privinţa interzicerii coloranţilor alergeni. 

OEKO-TEX® reprezintă un sistem independent de verificare şi certificare pentru produsele textile iniţiale, 
intermediare şi finite din toate etapele de prelucrare. Exemple de articole care pot obţine certificarea:  

• fire neprelucrate şi vopsite/prelucrate;  
• ţesături şi tricotaje neprelucrate şi vopsite/prelucrate; 
• articole confecţionate (îmbrăcăminte de toate tipurile, textile de uz casnic, lenjerii de pat, produse din 

frotir, jucării textile ş.a.). 
 
Verificările privind substanţele periculoase cuprind: 

• substanţe interzise de lege; 
• substanţe reglementate prin lege; 
• substanţe chimice cunoscute ca fiind periculoase pentru sănătate (dar nereglementate încă prin lege); 
• precum şi parametrii de protejare a sănătăţii. 

 
Toate cerinţele sînt valabile indiferent de legislaţia naţională în vigoare 
 

 
Teste de laborator şi clase de produse 
Verificările OEKO-TEX® privind substanţele periculoase se axează întotdeauna pe utilizarea efectivă a textilelor. 
Cu cît contactul unui produs cu pielea este mai intens, cu atît acesta trebuie să îndeplinească cerinţe 
ecologico-umane mai stricte. 
În consecinţăse deosebesc patru clase de produse: 
 Clasa de produse I:  

articole textile pentru bebeluşi şi copii cu vîrsta până la 3 ani (îmbrăcăminte, jucării, lenjerie de pat, 
produse din frotir etc.) 

 Clasa de produse II: 
produse textile care intră în contact cu pielea (lenjerie de corp, lenjerie de pat, tricouri etc.) 

 Clasa de produse III: 
produse care nu intră în contact direct cu pielea (jachete, paltoane etc.) 

 Clasa de produse IV: 
materiale pentru amenajări (perdele, feţe de masă, tapiţerii pentru mobilier etc.) 

 
Certificarea 
Condiţia pentru certificarea produselor textile în conformitate cu Standardul OEKO-TEX® 100 este 
reprezentată de conformitatea fără excepţie a tuturor componentelor unui articol cu criteriile impuse - pe 
lîngă materialul exterior, de exemplu, aţa de cusut, inserţiile, imprimeurile etc., precum şi accesoriile netextile 
ca nasturii, fermoarele, niturile ş.a.m.d. 
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Certificarea produselor conform Standardului OEKO-TEX® 100 oferă întreprinderilor din lanţul producţiei 
textile un instrument optim şi o plus valoare evidentă pentru asigurarea calității în producție. Certificatul 
OEKO-TEX®, emis de o instutuție mandatată 39, documentează că articolele au fost verificate cu succes 
conform Standardului OEKO-TEX® 100 şi corespund cerinţelor impuse de o clasă de produse comună. 
 
Etichetarea produsului cu eticheta „Încredere în textile” şi securitatea verificată a produselor textile constituie 
un argument comercial suplimentar mai important pentru consumatori care, conform sondajelor, este mai 
important decît preţul, funcţiile sau marca. Răspîndirea și notorietatea Standardului OEKO-TEX® 100 
contribuie la rîndul său la faptul,că astăzi eticheta OEKO-TEX® este o marcă recunoscută și căutată activ de 
către consumatori. 
 
În acest context, etichetarea mărfii cu eticheta OEKO-TEX® oferă tuturor producătorilor de textile și de 
îmbrăcăminte, posesori ai unui certificat valid, posibilități eficiente de a atrage suplimentar atenția asupra 
produselor lor. Fără o etichetă vizibilă consumatorul nu este în măsură să evalueze calitatea ecologico-umană 
a textilelor. 
 

Procedura de certificare 
1. Depunerea cererii și dosarul pentru produs 

Dosarul trebui să conțină informația privind produsele supuse certificării (materialele, modul fabricării, etc.) 
precum și datele tehnice, descrierea generală a companiei, descrierea proceselor tehnologice, a substanțelor 
chimice utilizate, lista furnizorilor, rapoartele de încercări a produsului emise de către laboratoare acreditate 

2. Evaluarea indicilor ecologici de către organisme competente 
3. Obținerea dreptului de utilizarea a logoului 

Utilizarea logoului pe produse se admite doar după obținerea certificatului eliberat de către un organ 
competent.  

4. Încercări. 
Laboratorul de încercări trebuie să fie acreditat în conformitate cu cerințele standardului ISO 17025 

5. Întocmirea declarației de conformitate 
6. Emiterea certificatului 

 
Termenul de valabilitate a certificatului OEKO-TEX® 100 este de 12 luni și poate fi prelungit cu un an, după 
expirare, la cerere. 

 
39 https://www.oeko-tex.com/ro/manufacturers/contacts/contacts.xhtml 

Cum se garantează conformitatea produsului? 
- Controlul zilnic al calității prevăzut de declarația de conformitate; 
- Controale anuale în volum de nu mai puțin de 15% a certificatelor emise, de către organele 

competente; 
- Se controlează semifabricatele, în baza originalelor prezentate în procesul certificării; 
- Controlul mostrelor produselor procurate în comerț; 
- Inspecții suplimentare a procesului tehnologic, desfășurate de către auditori.  
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Informația privind OEKO-TEX® poate fi vizualizată 40 

 

  

Etichetarea voluntară 
Eticheta Ecolabel  

 

  
Caracterul voluntar al schemei de certificare presupune că acesta nu creează bariere în calea comerțului. Din 
contra - majoritatea producătorilor consideră că această schemă voluntară oferă produselor lor 
competitivitate. 
 
Conform schemei europene Ecolabel, pentru fiecare grup de produse sau servicii se elaborează criterii 
ecologice care sunt axate pe diminuarea impactului asupra mediului pe perioada de viață a produselor - de la 
fabricare pînă la reciclare.  
 
Criteriile conform schemei Ecolabel se coordonează la nivel european în cadrul consultărilor cu experți iar 
eticheta se eliberează doar după controlul produselor la corespunderea cerințelor din standardele 
ecologice. 
 
Statele membre UE sunt obligate să supravegheze piața internă privind aspectele utilizării Etichetei Ecolabel, 
urmărind producția contrafăcută și utilizarea etichetelor care duc în eroare consumatorul și să notifice 
organele competente și Comisia Europeană referitor la încălcările depistate. 
Eticheta Ecolabel pe produsele textile indică:  

- utilizarea limitată a substanțelor nocive; 
- utilizarea limitată a substanțelor dăunătoare pentru sănătate; 
- scăderea poluării apei și aerului; 
- rezistența la contractare în timpul spălării și uscării; 
- stabilitatea culorii. 

 
 
40 https://www.oeko-tex.com/ro/manufacturers/manufacturers.xhtml 
Etichetarea Ecolabel se efectuează în baza următoarelor documente europene: 
 
Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al parlamentului şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE 
ecologică 41 , care instituie norme privind stabilirea şi aplicarea sistemului UE facultativ de etichetare 
ecologică.  
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41http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0066&qid=1420748743769&from=RO 

 
Decizia Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru 
produse textile 42 
42http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0567&qid=1420749758134&from=RO. 
 
 Pentru a i se acorda eticheta ecologică comunitară pentru produse incluse în grupul de produse „produse 
textile”, un produs textil trebuie să îndeplinească criteriile ecologice. Criteriile sunt împărțite în trei categorii 
principale: 

- referitoare la fibre textile,  
- procese și substanțe chimice, 

 - eligibilitate pentru utilizare. 
 

Decizia Comisiei din 5 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE 
pentru produse textile 43 
43http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&qid=1420751223328&from=RO.  

Conform Deciziei, pentru a demonstra conformitatea cu criteriile, solicitantul trebuie să declare următoarele 
informații privind produsul (produsele) și lanțul de aprovizionare al acestora. 

Prezentare generală a cerințelor de evaluare și de verificare: 
− Criterii pentru fibrele textile: compoziția completă a materialelor conținute de produs(e), 

identificând și demonstrând conformitatea pentru fibrele textile, componente și accesorii; 
 

− Substanțe chimice și procese: substanțele, rețetele de producție și tehnologiile utilizate pentru a 
fabrica și a conferi proprietăți și funcții specifice produsului în etapele de filare, pretratare, 
vopsire, imprimare și apretură, precum și pentru a trata emisiile în aer și în apele reziduale; 
 

− Adecvarea pentru utilizare: performanța produsului (produselor), astfel cum este definită de 
procedurile de încercare specifice referitoare la rezistența culorii în condiții specifice, rezistența la 
piling și abraziune și durabilitatea funcțiilor de impermeabilizare, de întreținere ușoară și de 
ignifugare; 
 

− Responsabilitatea socială a întreprinderilor: respectarea de către furnizorii de servicii de 
croire/asamblare/finisare selectați de solicitanți a standardelor OIM definite. 

 

7.4 Etichetarea ecologică Euro-Flower 
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În ultimii zece ani, ecoetichetarea UE „Euro-Flower“ a devenit cel mai larg simbol european care furnizeaza 
informatii simple și corecte pentru consumatori. Produsele comercializate care poartă ecoeticheta „Euro-
Flower“ se supun cu strictețe criteriilor și performanțelor ecologice. 

Semnarea Acordului DCFTA între Republica Moldova și Uniunea Europeana impune o serie de standarde 
privind protectia mediului. Astfel, una dintre măsurile pe care țara noastră a trebuit să le adopte se referă la 
stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice.  

Avantajele ecoetichetării 
Produsele care poartă eticheta ecologică prezintă, comparativ cu cele tradiționale, o serie de avantaje.  
Printre acestea se numară: 
 consumul redus de energie,  
 lipsa/reducerea riscului apariției unor reacții alergice la folosirea produsului,  
 folosirea de materiale reciclabile pentru realizarea produsului. 

 
În plus, criteriile esentiale de acordare a etichetei ecologice se refera la reducerea potențialului agenților de 
răcire și de expandare de distrugere a stratului de ozon. 
 
Ecoetichetarea aduce o serie de avantaje și pentru producător. Producatorul are posibilitatea de a viza piețe 
care în alte condiții sînt inaccesibile și își creează și imagine bună atît in rîndul partenerilor, cît și al comunității 
locale și naționale. În plus, cu eticheta ecologică, firmele își pot spori imaginea de marcă, dar și calitatea 
produselor. 

Cum se obține eticheta ecologică ? 
La nivelul UE, costurile pentru obținerea și afisarea etichetei ecologice sînt următoarele: taxa de procesare – 
300 - 1.300 de euro, la care se adauga 0,15% din volumul anual al vînzărilor produsului pe piața UE. IMM-urile 
beneficiază de o reducere de 25%. De reducere, pînă la 15% beneficiază și companiile care au implementat 
sistemul de management de mediu certificat pe baza ISO 14001. 
 
Produsele care pot primi ecoeticheta 
Din grupele de produse pentru care se acordă eticheta ecologică fac parte: 
 mașinile de spălat vase și cele de spălat rufe, 
 aparatele frigorifice,  
 computerele,  
 amelioratorii de sol și substraturi de cultură,  
 detergenții,  
 produsele textile,  
 încălțămintea,  
 lacurile și vopselele pentru interior,  
 saltelele de pat,  
 lămpile electrice,  
 hîrtia copiativă și cea grafică. 
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Produsele care nu pot primi ecoeticheta 
Eticheta ecologică nu se acordă: 
 produselor alimentare,  
 băuturilor,  
 medicamentelor și aparaturii medicale. 

  
De asemenea, eticheta ecologică nu poate fi acordata substanțelor și preparatelor clasificate ca fiind toxice, 
dăunatoare mediului, cancerigene și nici bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru 
mediu și/sau care pot dăuna consumatorului în condiții normale de utilizare. 
 
Informația privind etichetarea ecologică poate fi vizualizată 44 

 
Informația privind alte tipuri de etichetare ecologică voluntară poate fi vizualizată 45 

44 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 
45 http://asdemo.org/ecolabelling/pdf/A5_brosiura_INTERNETUI.pdf 
 
 

 

PARTEA III  
CERINȚE OBLIGATORII DE SECURITATE FAȚĂ DE MĂRFURILE INDUSTRIALE IMPORTATE ÎN UE 
 

1.DOMENIILE DE REGLEMENTARE 

Toate produsele disponibile pe piața UE, indiferent dacă acestea sînt produse în UE sau într-o țară terță 
trebuie să asigură nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum: 

- sănătatea și siguranța în general,  
- sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
- protecția consumatorilor,  
- protecția mediului și securitatea.  

 
Domeniile menționate sînt reglementate de cerințe obligatorii. 
 
Serviciile vamale ale țărilor Uniunii Europene sînt obligate să asigure această securitate a produselor în cazul 
cînd în statele UE se exportă produse din țările terțe. 

2. CERINȚE DE SECURITATE GENERALĂ 

Securitatea produselor și respectarea controlului produselor introduse pe piața UE se desfășoară în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte 
comercializarea produselor 46.  
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Regulamentul oferă un cadru pentru supravegherea pieței în ceea ce privește produsele, pentru a asigura că 
respectivele produse îndeplinesc cerințele de securitate, controlul produselor provenite din țările terțe, 
existența tuturor documentelor de însoțire.  

Supravegherea pieței garantează faptul că produsele reglementate de legislația comunitară de armonizare 
care, dacă sînt utilizate în conformitate cu scopul prevăzut sau în condiții previzibile și sînt instalate și 
întreținute în mod corespunzător, pot aduce prejudicii sănătății sau siguranței utilizatorilor, sau nu sînt 
conforme, în vreun alt mod, cerințelor aplicabile din legislația comunitară de armonizare, sînt retrase sau a 
căror punere la dispoziție pe piață este interzisă sau restricționată, și garantează informarea în consecință a 
publicului, Comisiei Europene și a celorlalte state membre. 

 

46http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&qid=1420665921215&from=RO 

Directiva 2001/95/CE din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor 47 stabilește 
responsabilitățile generale pentru toți producătorii, referitor la introducerea pe piața UE a produselor care 
prezintă riscuri pentru consumatori și mediu ambiant. 
 
Sînt considerate periculoase acele produse care în condițiile normale previzibile nu prezintă pericol sau pericol 
rezonabil pentru om sau mediu. 

În baza Directivei privind siguranța generală a produselor nr. 2001/95/CE a fost stabilit sistemul RAPEX 48 
(GPSD - General Product Safety Directive). Sistemul cuprinde toate cele 28 de state membre ale Uniunii 
Europene plus cele 3 state EFTA (Islanda, Lichtenstein și Norvegia) și Comisia Europeana. El permite 
autorităților de supraveghere a pieței din statele membre să comunice rapid și eficace informațiile privind 
produsele periculoase prezente pe piața europeană, astfel încît să informeze consumatorii în legatură cu 
riscurile potențiale pentru sănătatea și securitatea lor. 

2.1 Cerințe de securitate a produselor introduse pe piața UE 

Produse periculoase sînt considerate oricare produse cu risc sporit din punct de vedere a consistenței, aplicării 
și a cerințelor specifice de funcționare. 
Pentru multe produse pe lîngă cadrul legal de securitate generală se aplică cadrul specific legal. Din astfel de 
produse fac parte: 

- cosmetica; 
- produse farmaceutice; 
- articole medicale folosite de oameni; 
- articole medicale veterinare; 
- articole industriale (produse chimice, dispozitive medicale, utilaj electric, strunguri, mijloace de 

transport, mijloace individuale de protecție, etc.). 
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În UE există un șir de directive care se referă la mărfuri concrete ce prezintă pericol sporit.  

Directiva 87/357/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la produsele care, nefiind 
ceea ce par a fi, pot pune în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor 49 . Ea se aplică produselor care, 
nefiind ceea ce par, pun în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor şi sunt cele care, deși nu sunt 
produse alimentare, au o formă, miros, culoare, prezentare, ambalaj, etichetă, volum sau dimensiune astfel 
încât este previzibil să fie confundate de consumatori, în special de copii, cu produsele alimentare şi, în 
consecință, introduse în gură, supte sau înghițite, caz în care această acțiune poate implica riscuri precum 
sufocare, otrăvire, perforarea sau obturarea tubului digestiv. 

47http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0095&qid=1420666790963&from=RO 
48 http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/rapex/ 
49http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31987L0357&qid=1420667599909&from=RO 
 

Măsuri de control a comerțului cu substanțe chimice periculoase - Regulamentul (CE) nr. 649/2012 a 
Parlamentului European și a Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc 50. 

50http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0649&qid=1420667913155&from=RO 

Măsuri de control asupra poluanților organici persistenți (POP) – Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de 
modificare a Directivei 79/117/CEE 51. Prevederile Regulamentului stabilesc necesitatea coordonării şi 
coerenței la punerea în aplicare la nivel comunitar a dispozițiilor Convențiilor de la Rotterdam privind 
procedura de acord preliminar scris pentru anumite substanțe chimice și pesticide periculoase în cadrul 
comerțului internațional, de la Stockholm și Basel privind controlul asupra circulației transfrontaliere a 
deșeurilor periculoase și asupra eliminării acestora, precum și la participarea la elaborarea Abordării strategice 
a gestionării substanțelor chimice la nivel internațional (SAICM) în cadrul Organizației Națiunilor Unite.  
 
51http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20120710&rid=1 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice 52 acoperă toate substanțele chimice: nu doar cele care sunt utilizate în 
industrie dar și substanțe utilizate în viața cotidiană, adică care se conțin în produse chimice casnice de menaj, 
vopseli, etc. precum și în îmbrăcăminte, mobilă și electrocasnice. 
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La baza sistemului REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals) - se află 
Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) care execută managementul și coordonarea proceselor 
de înregistrare, evaluare autorizare și restricționare a produselor chimice în scopul asigurării sistemului unic de 
management a produselor chimice pe întreg teritoriul UE. 
 
52http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1420668939452&from=RO 

Detergenți sintetici - Regulamentul (CE) nr. 648 din 31 martie 2004 privind detergenții stabilește norme 
pentru realizarea liberei circulații a detergenților și agenților tensioactivi pentru detergenți pe piața internă, 
asigurând, în același timp, un grad înalt de protecție a mediului și a sănătății umane, prevederi de 
biodegradare și etichetare a acestora 53. 
 
 53http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0648&qid=1420670732557&from=RO 
 
Îngrășăminte - Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 privind îngrășămintele admiterea acestora pe piața UE, 
cerințe de etichetare cu mențiunea „îngrășămînt CE” și ambalajul lor 54. 

 

54http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2003&qid=1420670458939&from=RO 

Substanțe ce distrug stratul de ozon – Regulamentul (CE) nr. 2037 din 29 iunie 2000 privind substanțele care 
diminuează stratul de ozon 55. Regulamentul se aplică producției, importului, exportului, introducerii pe piață, 
utilizării, recuperării, reciclării, regenerării și distrugerii clorofluorocarburilor, a altor clorofluorocarburi 
complet halogenate, halonilor, tetraclorurii de carbon, tricloretanului, bromurii de metil, 
hidrobromofluorocarburilor și hidroclorofluorcarburilor, precum și la raportarea de date cu privire la aceste 
substanțe și la importul, exportul, introducerea pe piață și utilizarea produselor și echipamentelor care conțin 
astfel de substanțe.  
Importul pe teritoriul UE a substanțelor ce diminuează stratul de ozon se permite doar cu respectarea 
condițiilor Regulamentului menţionat.  
Substanţe trebuie: 

− să aibă un grad înalt de importanță sau să fie indispensabile; 
− să fie fabricate în țările terțe care au semnat Protocolul de la Montreal privind substanțele care 

diminuează stratul de ozon din anul 1997. 
− se fie însoțite de licența de import emisă de directoratul general a mediului în conformitate cu cotele 

pentru introducerea în circulație pe piața stabilite anual. 
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Se interzice importul substanțelor reglementate și produselor care conțin substanțe reglementate 
provenind din state care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal. 
 
55http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2037&qid=1420671147568&from=RO. 

2.2 Clasificarea, ambalarea și marcajul produselor periculoase și preparatelor 

Clasificarea, ambalarea și marcajul produselor periculoase și preparatelor este reglementată în UE, de acte 
care stipulează: 

- nivelul de pericol potențial a substanțelor chimice fabricate sau importate (clasificarea substanțelor 
chimice în dependență de nivelul lor de pericol, de exemplu, inflamabilitatea, toxicitatea, 
caracteristicile cancerigene); 

- etichetarea substanțelor chimice în conformitate cu regulile stricte (adică avertizare de pericol și 
recomandări privind utilizarea inofensivă); 

asigurarea unui ambalaj sigur. 

Mai jos sînt nominalizate actele UE , referitoare la acest domeniu:  
Directiva Consiliului 67/548/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative 
referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase 56 

 

56http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31967L0548&qid=1420669331122&from=RO; 

 
Directiva 1999/45/CE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 
membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase 57  
 
57http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0045&qid=1420669480648&from=RO; 

 
Regulamentul CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor 58 

 
58http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&qid=1420669612837&from=RO 
 
2.3. Controlul și managementul deșeurilor 
Pentru acest domeniu se aplică următoarele acte europene: 
  
Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșurile, stabilește 
cerințe de bază pentru un sistem sigur și ecologic de gestionare a deșeurilor trebuie să fie protecția sănătății 
oamenilor și a mediului împotriva efectelor nocive cauzate de colectarea, transportul, tratarea, stocarea și 
depozitarea deșeurilor al managementului deșeurilor 59 
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59http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0012&qid=1420703409363&from=RO 
 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive, stabilește măsuri în vederea protecției mediului șiasănătății populației prin 
prevenirea sau reducerea efectelor adverse generate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea 
efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora 60. 
60http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1420703784008&from=RO  
 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deșeuri, care implementează convenția de la Basel şi stabilește proceduri și regimuri de 
control pentru transferul de deșeuri, în funcție de originea, destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu 
transferat și de tipul de tratament care se aplică deșeului la destinație 61.  
61 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&rid=26 

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri 62, şi Decizia Consiliului 
din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de 
deșeuri 63, reglementează criteriile și procedurile de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri cu 
respectarea cerințelor minime și conține procedura pentru a determina admisibilitatea deșeurilor în 
depozitele de deșeuri.  
 
62http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0031&qid=1420704641477&from=RO 
63 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1420704831499&uri=CELEX:32003D0033 
 
Directiva 2000/76/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor se 
aplică instalațiilor de incinerare și coincinerare 64, are ca obiect prevenirea sau limitarea pe cât posibil a 
efectelor negative ale incinerării și coincinerării de deșeuri asupra mediului și în special poluarea datorată 
emisiilor în aer, sol, apele de suprafață și apele subterane, precum și a riscurilor pe care acestea le prezintă 
pentru sănătatea oamenilor, prin impunerea unor condiții de exploatare și a unor cerințe tehnice stricte, prin 
stabilirea de valori limită de emisie pentru instalațiile de incinerare și de coincinerare de deșeuri. 

64 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0076&rid=3 

Deșeuri de ambalaje: Directiva 94/62/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele și deșeurile de ambalaje 65 urmărește să armonizeze măsurile naționale privind gestionarea 
ambalajelor și a deșeurilor de la ambalaje, pe de o parte, pentru a preveni orice impact al acestora asupra 
mediului din toate statele membre, precum și din țări terțe, sau pentru a reduce un astfel de impact, 
asigurând astfel un gradridicat de protecție a mediului, și, pe de altă parte, pentru a asigura funcționarea 
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pieței interne și pentru a evita obstacolele în calea comerțului și denaturarea și limitarea concurenței din 
cadrul Comunității. 

Cerințele din directiva se aplică la toate ambalajele introduse pe piață din cadrul Comunității și toate deșeurile 
de ambalaje, fie că ele sunt utilizate, fie că provin din industrie, comerț, birouri, magazine, servicii, gospodărie 
sau din orice alt domeniu, indiferent de materialul utilizat, fără a aduce atingere cerințelor de calitate 
existente pentru ambalaje, cum ar fi cele privind siguranța, 
protecția sănătății și igiena produselor ambalate şi cerințelor existente de transport sau deșeurile periculoase. 
 65 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&rid=1 

Autovehicule uzate: Directiva 2000/53/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind 
vehiculele scoase din uz 66 urmăreşte obiectivul pentru luarea măsurilor necesare pentru a încuraja refolosirea 
componentelor care sunt adecvate refolosirii, recuperarea componentelor care nu pot fi refolosite, acordând 
întâietate reciclării când este posibilă din punct de vedere ecologic, fără a aduce atingere cerințelor privind 
siguranța vehiculelor și cerințele ecologice cum ar fi emisiile atmosferice și controlul poluării fonice. Conform 
directivei autovehiculul uzat poate fi scos de la evidență doar atunci când se prezintă certificatul de distrugere 
a acestuia care confirmă faptul că autovehiculul a fost transferat la punctul autorizat de prelucrare și va fi 
supus acesteia.  
66 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0053&rid=1 
 

Utilajul electric și electronic (DEEE): Directiva 2002/96/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) 67 încurajează proiectarea și producerea 
de echipamente electrice și electronice care țin seama de demontarea și recuperarea lor și care facilitează 
aceste operațiuni, în special refolosirea și reciclarea DEEE, a componentelor și materialelor lor. În acest sens, 
sunt necesare măsurile pentru ca producătorii să nu împiedice, prin caracteristici specifice de proiectare sau 
prin procedee specifice de fabricare, refolosirea DEEE, cu excepția cazului în care aceste caracteristici specifice 
de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu în ceea ce 
privește protecția mediului și/sau cerințele de siguranță. 

67 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0096&rid=3 
 
Baterii: Directiva 2006/66/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori 68 - se aplică tuturor tipurilor de baterii 
și acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialul component sau utilizarea acestora. 
Stabilește normele privind introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor și, în special, o interdicție de a 
introduce pe piață baterii și acumulatori care conțin substanțe periculoase și norme speciale pentru 
colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori și promovează un nivel ridicat 
de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori. Directiva urmărește să îmbunătățească 
performanța în ceea ce privește mediul a bateriilor și acumulatorilor și a activităților tuturor operatorilor 
economici implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor (de exemplu producătorii, distribuitorii și 
utilizatorii finali, în special operatorii direct implicați în tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii și 
acumulatori). 
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68 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&rid=5 
 
Deșeuri din industriile extractive : Directiva 2006/21/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 15 martie 2006 
privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive 69 prevede măsuri, proceduri și orientări pentru 
prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asupra apei, 
aerului, solului, faunei și florei și peisajelor, precum și a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate din 
gestionarea deșeurilor din industriile extractive. Directivă se aplică gestionării deșeurilor rezultate din 
prospecțiune, extracție, tratare și stocare a resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor, 
denumite în continuare „deșeuri extractive. 
69 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0021&rid=2 

 

3. IMPORTUL PRODUSELOR CHIMICE  

La acest capitol se prezintă: sistemul de clasificare și marcaj al substanțelor chimice coordonat la nivel 
global (GHS); clasificarea, marcarea și ambalarea substanțelor chimice și a amestecurilor (CLP); 
Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea substanțelor Chimice; Pașaportul de securitate - pe 
exemplul: oxizi de titan - poziția tarifară TARIC 2823 00 00. 
 

3.1. Legislația de bază 

I. Sistemul de clasificare și marcare a substanțelor chimice la nivel global (GHS)/ Globally Harmonised System 
of Classification and Leabelling of Chemicals/ Comisia Economică Europeană ONU; 
 
II. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 a Parlamentului şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor (CLP) - Comisia Europeană; 
 
III. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a 
Agenției Europene pentru Produse Chimice. 
 
  

3.2. Sistemul de clasificare și marcaj a substanțelor chimice (GHS) 

GHS a fost aprobată de Organizația Națiunilor Unite și publicată pentru prima dată în anul 2003.Summitul 
mondial pentru dezvoltare durabilă a recomandat tuturor țărilor să implementeze sistemul GHS către anul 
2008. 
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3.3. Regulamentul CLP-EC 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) (Classification, Labelling, Packaging) - constituie garantarea unui înalt 
nivel de protecţie a sănătăţii oamenilor şi a mediului, precum şi libera circulaţie a substanţelor, amestecurilor 
şi articolelor prin: 

− armonizarea criteriilor de clasificare a substanţelor şi amestecurilor şi a regulilor privind etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi amestecurilor periculoase; 

− prevederea unei obligaţii pentru: producătorii, importatorii şi utilizatorii din aval de a clasifica 
substanţele şi amestecurile introduse pe piaţă; pentru producătorii unei substanţe sau ai unui amestec 
de a eticheta şi ambala substanţele şi amestecurile introduse pe piaţă, precum şi pentru producători, 
fabricanţi de articole şi importatori de a clasifica substanţele care nu sunt încă introduse pe piaţă care 
fac obiectul înregistrării sau notificării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 

− prevederea unei obligaţii pentru producătorii şi importatorii de substanţe de a notifica agenţia cu 
privire la astfel de elemente de clasificare şi etichetare în cazul în care acestea nu au fost încă 
transmise agenţiei ca parte a procesului de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006; 

− stabilirea unei liste de substanţe cu elementele de clasificare şi etichetare armonizate la nivel 
comunitar; 

− stabilirea unui inventar de clasificare şi etichetare a substanţelor, care să cuprindă toate notificările, 
declaraţiile şi clasificările armonizate şi elementele de etichetare. 
 

Conform acestui regulament fiecare substanță și amestec, plasat pe piața UE, trebuie clasificat, marcat și 
ambalat în conformitate cu cerințele standardelor internaționale GHS. 
 
Obiectivul Principal al acestui regulament este stabilirea acelor caracteristici ale substanțelor și ale 
amestecurilor care pot asigura clasificarea după gradul de pericol pentru ca pericolul potențial al substanțelor 
și amestecurilor să fie identificat și ca această informație să fie accesibilă. 
Caracteristicile periculoase sînt: 

- pericolul fizico-chimic, 
- pericolul pentru sănătatea omului; 
- pericolul pentru mediul ambiant, incluzând și pericolul pentru stratul de ozon 

 
Structura Regulamentului: 

- Prevederile articolelor 1-62 
- Anexa I – Cerinţe privind clasificarea şi etichetarea substanţelor şi amestecurilor periculoase; 
- Anexa II - Reguli speciale privind etichetarea și ambalarea anumitor substanțe și amestecuri; 
- Anexa III - Lista frazelor de pericolul, informații suplimentare privind pericolul și elemente 

suplimentarea privind etichetarea; 
- Anexa IV - Lista frazelor de precauție; 
- Anexa V - Pictograme de pericol; 
- Anexa VI - Clasificarea şi etichetarea armonizate ale anumitor substanţe periculoase; 
- Anexa VII - Tabel de corespondenţă între clasificarea în temeiul Directivei 67/548/CEE şi clasificarea în 

temeiul prezentului regulament. 
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3.4. Substanțe periculoae : norme GHS/CLP 

Substanțele chimice care corespund criteriilor a cel puțin unei clase de pericol, stabilit prin normele CLP, se 
numesc periculoase. 
Definiția de substanță periculoase (CLP) include toate clasele de pericol: pericol fizico-chimic, pericol pentru 
sănătatea omului, pericol pentru mediul ambiant precum și conține metode de testare și indicii pe prag pentru 
adoptarea deciziilor privind corespunderea sau necorespunderea substanțelor „categoriilor de pericol” - 
diviziunea criteriilor din cadrul fiecărei clase de pericol, specificându-se gravitatea pericolului.  

Conform Regulamentului  
Articolul 3 „O substanţă sau un amestec care respectă criteriile privind pericolele fizice, pentru sănătate sau 
pentru mediu, stabilite în Anexa I, este considerat periculoasă (periculos) şi se clasifică în raport cu clasele de 
pericol corespunzătoare prevăzute în respectiva anexă. În cazul în care, în anexa I, clasele de pericol se 
diferenţiază pe baza căii de expunere sau a naturii efectelor, substanţa sau amestecul se clasifică în 
conformitate cu diferenţierea în cauză”. 
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2823 00 00 Dioxid de titan Anexa 1, partea III regulamentul 1272/2008 
Elemente de etichetare care semnalează toxicitatea pentru reproducere 

Clasificare Categoria 1A sau categoria 
1B 

 Categoria 2 

 

Categorie adiţională  
pentru efecte asupra  
alăptării sau 
prin intermediul alăptării 

Pictograme GHS 

    

Nicio pictogramă 

 

Cuvânt de avertizare Pericol Atenţie Niciun cuvânt de avertizare 

Frază de pericol H360: Poate dăuna 
fertilităţii sau fătului 
(indicaţi efectul specific, 
dacă este cunoscut) 
(indicaţi calea 
de expunere, dacă 
există probe concludente 
că nicio altă cale de 
expunere nu provoacă 
acest pericol) 

H361: Susceptibil de  
adăuna fertilităţii sau  
fătului (indicaţi efectul  
specific, dacă este  
cunoscut) (indicaţi calea  
de expunere, dacă  
există probe concludente  
că nicio altă cale de  
expunere nu provoacă  
acest pericol) 

H362: Poate dăuna copiilor  
alăptaţi la sân 

Frază de precauţie 
Prevenire 

P201 
P202 
P281 
 

P201 
P202 
P281 
 

P201 
P260 
P263 
P264 
P270 

Frază de precauţie 
Intervenţie 

P308 + P313 P308 + P313 P308 + P313 

Frază de precauţie 
Depozitare 

P405  
 

P405  

Frază de precauţie 
Eliminare 

P501 P501 
 

 

 
Fraze de precauţie generale - Anexa IV 

 Utilizaţi  Explozivi (secţiunea 2.1) Exploziv instabil 
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 P281 echipamentul de  

protecţie 
 individuală,  
conform cerinţelor 

Mutagenitatea celulelor embrionare  
(secţiunea 3.5) 

1A, 1B, 2 

Cancerigenitate (secţiunea 3.6) 1A, 1B, 2 

Toxicitate pentru reproducere  
(secţiunea 3.7) 

1A, 1B, 2 

 

Măsuri de precauție conform clasificării substanțelor - cas 1346-67-795, conform Classification according tu EU 
Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC Limited Evidence of a carcinogenic effect. 

Pictograme de pericol - Anexa V 

Simbol: pericol pentru sănătate 

Pictograma (1) 
 
 

Clasa de pericol şi categoria de pericol (2) 
 
 

  

Secţiunea 3.4 
Sensibilizarea căilor respiratorii, categoria de pericol 1 
Secţiunea 3.5 
Mutagenitatea celulelor embrionare, categoriile de pericol 1A, 1B, 2 
Secţiunea 3.6 
Cancerigenitate, categoriile de pericol 1A, 1B, 2 
Secţiunea 3.7 
Toxicitate pentru reproducere, categoriile de pericol 1A, 1B, 2 
Secţiunea 3.8 
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere,  
categoriile de pericol 1, 2 
Secţiunea 3.9 
Toxicitate aupra unui organ ţintă specific – expunere repetată,  
categoriile de pericol 1, 2 
Secţiunea 3.10 
Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1 
 

 

Particularitățile marcajelor 
Exemplu 1 de etichitarea simplă: Identificarea mărfii, Furnizorul, Fraze de pericol, Pictograme de pericol, 
Fraze de precauție. 
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Deoarece substanța nu se furnizează pentru publicul larg, cantitatea nominală a substanței nu se indică pe 
ambalaj. 
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Exemplu 2 de etichetare în patru limbi, cu opțiune de marcare suplimentară 
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Exemplu 3 de etichetare, suplimentar la marcarea obligatorie se indică categoria de pericol EUH014, conform 
tabelului 3.1, Anexa VI 
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Exemplu 4 de etichitarea cu elemente obligatorii şi ne obligatorii 
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Mărimea etichetelor – Anexa I, compartimentul 1,2 

 

 

Etichetarea pentru transportare  

 
 
Aces subiect este acoperit de următoarele documente: 

- Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind 
transportul interior de mărfuri periculoase 70 

70http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0068&qid=1420716338099&from=RO 
 

- Recomandările privind transportarea încărcăturilor periculoase ONU „Orange book”, ediția 18, 2013 
71 

71 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:260:0013:0059 
 
3.5. Regulamentul CE nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH) de înființare a Agenției Europene pentru  
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Produse Chimice 72  

  
 

Regulamentul nu conține cerințe de securitate și prezintă procedurile aplicate de UE către unui cerc larg de 
producători în diferite domenii ale industriei, importatori și consumatori de produse chimice din țările UE. 

Regulamentul REACH stabilește prevederi referitoare la substanțe și preparate și este destinat pentru 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, inclusiv promovarea unor metode 
alternative pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă substanțele, precum și libera circulație a 
substanțelor pe piața internă, asigurînd totodată sporirea competitivității și a inovației.  

Regulamentul REACH stabilește dispoziții referitoare la substanțe și preparate.  

72http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140822&rid=1 

Aceste dispoziții trebuie să se aplice producerii, introducerii pe piață sau utilizării unor asemenea substanțe ca 
atare, în preparate sau în articole, precum și introducerii pe piață a preparatelor. Regulamentul se bazează pe 
principiul că este în sarcina producătorilor, a importatorilor și a utilizatorilor din aval să se asigure că produc, 
introduc pe piață sau utilizează substanțe care nu au efecte adverse asupra sănătății umane sau asupra 
mediului. Dispozițiile acestuia se bazează pe principiul precauției. Aceste prevederi sînt aplicate la producerea, 
plasarea pe piață sau folosirea substanțelor ca atare indicate în componența preparatelor sau incluse în 
articole și la plasarea pe piață a preparatelor 

Regulamentul REACH nu se aplică: 
- substanțelor radioactive; 
- substanțelor, ca atare, în preparat sau în articol, care sunt supuse controlului vamal, cu condiția ca 

acestea să nu fie supuse nici unui tratament sau nici unei transformări, și care se află în depozitare 
temporară sau într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber, în vederea reexportării sau în tranzit; 

- intermediarilor neizolați; 
- transportului feroviar, rutier, pe căile navigabile interioare, maritim sau aerian de substanțe periculoase 

și de substanțe periculoase în preparate periculoase; 
 

Pentru gestionarea aspectelor regulatorii tehnice, științifice și administrative legate de Regulamentul REACH s-
a creat Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) 
 
Agenția (ECHA) are sediul la Helsinki și este operațională de la 1 iunie 2008. Principalele sale atribuții sînt: 
 - gestionarea procesului de înregistrare a substanțelor; 
 - evaluarea dosarelor de înregistrare; 
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 - coordonarea procesului de evaluare a substanțelor. 
 
Agenția (ECHA) furnizează statelor membre și instituțiilor din afara Comunității cea mai bună consultanță 
științifică și tehnică posibilă în probleme legate de substanțe chimice, care sînt de competența sa. 
 
Prin intermediul Comitetului Statelor Membre, Agenția își propune să ajungă la un acord între autoritățile 
statelor cu privire la probleme specifice, care necesită o abordare armonizată în cadrul UE. 
 
Forumul de schimb de informații privind aplicarea REACH (Forumul) este o platformă de comunicare care 
permite statelor să facă schimb de informații și să-și coordoneze activitațile de control. 
 
Agenția (ECHA) primește notificările pentru activități de cercetare și dezvoltare, orientate spre produse și 
procese în scopul exceptării de la obligația generală de înregistrare. 
 
Agenția (ECHA) va elabora Inventarul clasificării și etichetării si îl va menține actualizat într-o bază de date 
electronică. 
 
Agenția (ECHA) sprijină și coordonează rețeaua de birouri de asistență tehnică la nivel național și european. 
 
Agenția (ECHA) va pune la dispoziție informațiile pe Internet pentru părțile interesate, inclusiv pentru publicul 
larg, pastrînd în același timp confidențialitatea. Site-ul web ECHA este un punct unic de intrare a tuturor 
informațiilor despre REACH - oferă acces la orientare tehnică, întrebari frecvente, instrumente de software și 
asistență tehnică. De asemenea, acest site pune la dispoziție cea mai recentă documentație de orientare 
(ghiduri) și cele mai recente instrumente și informații privind substanțele chimice și regulamentul REACH 73.  
73 http://echa.europa.eu/ 
 

Specificul înregistrării pentru țările care nu fac parte din UE 

Producătorii și exportatori de produse chimice din țările ce nu fac parte din UE trebuie să prezinte 
importatorilor în UE informația necesară referitor la produsele lor.  
 
Responsabilitatea pentru respectarea cerințelor Regulamentului REACH o poartă doar acei agenți economici 
care se află pe teritoriul UE. La lucrările din cadrul Agenției, de comun acord cu comitetul relevant sau cu 
forumul, pot să participă reprezentanți ai țărilor terțe.  
 
Pentru desfășurarea procedurii de înregistrare a substanțelor chimice, producătorul-importator din țara care 
nu face parte din UE poate desemna reprezentantul unic al unui producător din afara Comunității în baza unui 
contract cu acesta. 
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„Reprezentantul unic al unui producător” execută obligațiunile impuse importatorului de Regulamentul REACH 
și poată responsabilitatea juridică pentru executarea acestor obligațiuni, îndeplinește, de asemenea, toate 
celelalte obligații aplicabile importatorilor. În acest scop, acesta trebuie să dispună de suficientă experiență în 
manipularea practică a substanțelor și de informații referitoare la acestea, și pune la dispoziție și menține 
actualizate informațiile cu privire la cantitățile importate și la clienții către care au fost vândute, precum și 
informațiile privind furnizarea celor mai recente versiuni ale fișelor cu date de, inclusiv prezentarea dosarului 
de înregistrare, care conține informația privind substanțele chimice inclusiv posibilitățile utilizării ulterioare a 
acestora și duce negocieri cu alți producători sau importatori. 
 
Producătorul este obligat să comunice tuturor importatorilor a produselor sale în UE despre desemnarea 
Reprezentantului unic al său. Aceea-și substanță chimică provenită de la producători diferiți se înregistrează 
separat.  

Rolul producătorilor în cadrul REACH este determinat de activitatea pe care o efectuează față de o substanță. 
În industrie pot fi întîlnite urmatoarele tipuri de actori: 

− producători de substanțe/fabricanți de articole; 
− importatori (de substanțe și/sau articole); 
− utilizatori din aval; 
− distribuitori; 
− terțe părți representative; 
− reprezentanți unici 

 
Producător de substanță - orice persoană fizică sau juridică care produce o substanță. 

Fabricant de articole - orice persoană fizică sau juridică care produce sau asamblează un articol. 

Importator - orice persoană fizică sau juridică care este responsabilă pentru import. Import înseamnă 
introducerea fizică pe teritoriul vamal al UE. 

Utilizator din aval - orice persoană fizică sau juridică, alta decît Producător sau Importator care utilizează o 
substanță fie ca atare fie în amestec, în cursul activităților sale industriale sau profesionale. Un Distribuitor sau 
un Consumator nu este Utilizator în aval. 

Distribuitor - orice persoană fizică sau juridică, incluzînd și detailiști (retailer), care doar stochează și plasează 
pe piață o substanță ca atare sau în amestec pentru o terță parte. 

Terță parte reprezentativă - orice reprezentant numit de un producător, importator sau, după caz, utilizator 
din aval pentru a permite acestui posibil solicitant al inregistrării să rămînă anonim față de celelalte părți 
interesate în procesul de schimb de date. Producătorul, importatorul sau utilizatorul în aval își păstrează, în 
același timp, deplina responsabilitate pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din regulamentul REACH. În 
mod normal, în aceste cazuri, identitatea producătorului, a importatorului sau a utilizatorului din aval care a 

 
1, Piata Marii Adunari Nationale 
Offices no. 369-370 
Chisinau, MD-2033 
Republic of Moldova 

 
Telephones: 

+(373) 22 25 05 49 
+(373) 22 25 06 64 

Email: project@dcfta.md 
 



 
This project is  
funded by the EU 

 
Support to the DCFTA Process in the 

Republic of Moldova 
 

EuropeAid/132101/C/SER/MD 

 

 
 

This project is implemented by the 
European Profiles led Consortium 

 
desemnat un reprezentant nu trebuie să fie dezvaluită de către Agenție altor producători, importatori sau, 
după caz, utilizatori din aval. 

Reprezentant unic - o persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul Comunității care are suficientă 
experiență în manipularea practică a substanțelor și a informațiilor legate de acestea pentru a putea îndeplini 
obligațiile importatorilor și care este numit de comun acord de o persoana fizică sau juridică stabilita în afara 
Comunității care produce o substanță ca atare, în amestec sau în articol, formuleaza un amestec sau fabrică un 
articol care este importat în Comunitate.  
Reprezentantul în cauză îndeplinește, de asemenea, toate celelalte obligații aplicabile importatorilor în 
temeiul regulamentului REACH. În acest scop, acesta dispune de suficientă experiență în manipularea practică 
a substanțelor și de informații referitoare la acestea și, fără a aduce atingere articolului 36 din regulament, 
pune la dispoziție și menține actualizate informațiile cu privire la cantitățile importate și la clienții către care 
au fost vîndute, precum și informațiile privind furnizarea celor mai recente versiuni ale fișelor cu date de 
securitate menționate la articolul 31 din redulament. 
Atunci cînd este desemnat un reprezentant unic, firma producătoare trebuie să informeze importatorul sau 
importatorii din cadrul aceluiași lanț de aprovizionare cu privire la această desemnare. Acești importatori sînt 
considerați ca utilizatori din aval în sensul regulamentului. 

Companiile care produc și/sau folosesc substanțe chimice pot avea mai mult de un rol în cadrul REACH, chiar și 
pentru o singură substanță dată. 

Toți actorii din industrie trebuie să respecte regulile privind restricțiile și trebuie să solicite autorizarea dacă 
vor să folosească o substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită. 

 
Termenii de înregistrare 
Substanțele chimice trebuie înregistrate înainte de începerea producerii acestora în UE sau importării lor. În 
cazul lipsei înregistrării sau necompletării acesteia în termenii prevăzuți, substanțele dar și preparatele sau 
articolele în care se conțin acestea, nu pot fi produse în UE sau importate în UE. 
 
Înregistrarea preventivă a substanțelor chimice se răsfrânge doar asupra substanțelor „cunoscute” în UE. 
Prezentarea cererii de înregistrare este însoțită de taxa impusă de Regulament. 
 
Informația privind substanțele chimice ce se referă la EINECS, Lista europeană a substanțelor chimice 
autorizate (ELINCS) poate fi accesată pe site-ul Biroului Chimic European (ECB) 74 

 74 https://ec.europa.eu/jrc/ 

 

Obligația de înregistrare preventivă a substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu (etapizate) 

 
1, Piata Marii Adunari Nationale 
Offices no. 369-370 
Chisinau, MD-2033 
Republic of Moldova 

 
Telephones: 

+(373) 22 25 05 49 
+(373) 22 25 06 64 

Email: project@dcfta.md 
 

https://ec.europa.eu/jrc/


 
This project is  
funded by the EU 

 
Support to the DCFTA Process in the 

Republic of Moldova 
 

EuropeAid/132101/C/SER/MD 

 

 
 

This project is implemented by the 
European Profiles led Consortium 

 
Pentru a beneficia de regimul tranzitoriu, fiecare solicitant potențial al înregistrării unei substanțe care 
beneficiază de un regim tranzitoriu (etapizată), în cantități anuale de cel puțin o tonă, inclusiv, fără limitare, 
intermediari, transmite Agenției ECHA următoarele informații: 

− denumirea substanței, în conformitate cu anexa VI punctul 2, inclusiv numărul său EINECS și CAS sau, 
în cazul în care acestea nu sunt disponibile, orice alt cod de identificare; 

− numele și adresa sa și numele persoanei de contact și, după caz, numele și adresa persoanei care îl 
reprezintă; 

− termenul avut în vedere pentru înregistrare și intervalul cantitativ; 
− denumirea (denumirile) substanței (substanțelor), în conformitate cu anexa VI punctul 2, inclusiv 

numărul EINECS și CAS sau, în cazul în care acestea nu sunt disponibile, orice alt cod de identificare, 
pentru care informațiile disponibile sunt relevante în sensul aplicării anexei XI punctele 1.3 și 1.5.  

 
Înregistrarea 
Substanțele care au fost supuse înregistrării preventive (începând cu 1 iunie 2008 pînă la 1 decembrie 2008) 
trebuie înregistrate conform volumelor de import sau în dependență de pericol, dacă acesta persistă. 
 
Toți potențialii solicitanți la înregistrarea uneia și aceleiași substanțe chimice (identice) trebuie să prezinte o 
anumită informație (de exemplu informația privind caracteristicile de pericol, clasificarea, marcajul). Schimbul 
de informație între potențialii solicitanți se desfășoară prin Forumul pentru schimbul de informații despre 
substanțe SIEF - Substance Information Exchange Forums. 
 
La înregistrare producătorii și importatorii prezintă dosarul tehnic a substanțelor fabricate sau importate în 
cantitate de 1 tonă sau mai mult pe timp de un an și raportul privind securitatea chimică a substanței CSR 
(Chemical Safety Report) fabricate sau importate în cantitate de 10 tone și mai mult - conform Anexei 1 din 
REACH. 
 
Pentru înregistrarea la ECHA se prezintă dosarul conform cerințelor stabilite în anexele VII - X din REACH 
funcție de volumul furnizărilor. 
 
Înregistrarea include verificarea totală a informației de către ECHA, ce prezumă verificarea existenței 
informației necesare și nu evaluarea calității acesteia. La evaluarea dosarului de înregistrare se efectuează 
evaluarea calitativă a informației în baza riscului care le prezintă substanța respectivă. 
 

Fișa cu date de securitate 
Conform art. 31 (5) din Regulamentul REACH Fișa cu date de securitate se furnizează într-una dintre limbile 
oficiale ale statului (statelor) membru (membre) în care substanța sau preparatul este introdus pe piață, cu 
excepția cazului în care statul (statele) membru (membre) prevede (prevăd) altfel. 
 
Fișa cu date de securitate este datată și conține următoarele secțiuni: 
1. identificarea substanței/preparatului și a societății/întreprinderii; 
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2. identificarea pericolelor; 
3. compoziție/informații privind componenții (ingredientele); 
4. măsuri de prim ajutor; 
5. măsuri de stingere a incendiilor; 
6. măsuri în cazul pierderilor accidentale; 
7. manipulare și depozitare; 
8. controlul expunerii/protecția personală; 
9. proprietăți fizice și chimice; 
10. stabilitate și reactivitate; 
11. informații toxicologice; 
12. informații ecologice; 
13. considerații privind eliminarea; 
14. informații privind transportul; 
15. informații privind reglementarea; 
16. alte informații.  
 
Cerințele pentru conținutul tuturor capitolelor din Fișa cu date de securitate sunt prezentate în Anexa II a 
REACH.  

În perioada 1 decembrie 2010 - 1 iunie 2015, Fişele cu date de securitate a substanțelor sau amestecurilor 
trebuie să conțină informația privind clasificarea conform: 

− Directivei Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase 75 

75http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31967L0548&qid=1420720181418&from=RO și  

− Directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, 
ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase76 
76http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0045&qid=1420720309060&from=RO  

− precum și conform CLP din Regulamentul REACH. 
 
Toate substanțele și amestecurile chimice importate pe teritoriul UE trebuie să fie clasificate repetat, ținând 
cont de cerințele noi iar Fişele cu date de securitate trebuie reînnoite în termen de 3 luni de la începerea 
exportului. 

 

4. CERINȚE OBIGATORII FAȚĂ DE TEXTILE PENTRU IMPORT 

La acest capitol se prezintă cerințele pentru importul produselor textile. Etichetarea. Restricțiile de utilizarea 
a substanțelor chimice. Securitatea produselor. Sistemul RAPEX. Cerințe față de îmbrăcămintea pentru copii. 
Etichetarea ECO. Etichete şi marcaje „Încredere în textile” OECO-TEX - pe exemplul îmbrăcăminte pentru 
copii din bumbac - cod TARIC 6111 20 90 00 
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Cerințe pentru exemplul îmbrăcăminte pentru copii din bumbac - cod TARIC 6111 20 90 00 

- etichetarea articolelor textile; 
- restricțiile de utilizarea a unor substanțe chimice în articole din textil sau piele; 
- etichetarea ecologică a articolelor textile; 
- securitatea generală a produselor; 
- standarde pentru echipamente individuale de protecție (se aplică doar îmbrăcămintei ce cade sub 

incidența Directivei Consiliului 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție 77  

77 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0686&qid=1420720534287&from=RO 

 

 

 

4.1. Etichetarea articolelor textile 

Etichetarea articolelor textile se efectuează conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1007/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și 
etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a 
Directivei 73/44/CEE a Consiliului 78 și a Directivelor 96/73/CE 79 și 2008/121/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului 80. 

78 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1007-20130701&rid=1 
79 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0073-20120508&rid=1 
80 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0121-20120508&rid=1 

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 se aplică produselor textile atunci cînd sunt puse la dispoziție pe piața 
Uniunii, cu aplicare directă următoarelor produse: 
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− produse care conțin fibre textile în proporție de cel puțin 80 % din greutatea lor; 
− mobilier, umbrele și umbrele de soare care conțin componente textile în proporție de cel puțin 80 % 

din greutatea lor; 
− componentele textile:  

(i) ale acoperitoarelor de podea multistrat;  
(ii) ale acoperitoarelor de saltele;  
(iii) ale acoperitoarelor articolelor de camping, cu condiția ca aceste componente textile să 

constituie cel puțin 80 % din greutatea unor astfel de acoperitoare; 
− textilele încorporate în alte produse din care fac parte integrantă, în cazul specificării compoziției lor. 

Sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1007/2011 nu cad următoarele produse: 
− produselor textile care sunt încredințate unor persoane care își desfășoară activitatea la domiciliu sau 

unor întreprinderi independente care prelucrează materialele furnizate, fără să le fie transferate cu 
titlu oneros drepturile de proprietate asupra lor; 

− produselor textile la comandă care sunt confecționate de către croitori liberprofesioniști. 
− importate pe teritoriul vamal UE în scopul de tranzit; 

 

Exemple din Lista numelor de fibre textile care pot fi utilizate - Anexa 1 din Regulament 

Număr   Denumire  Descrierea fibrelor 

1 Lână Fibră din lână de oaie sau de miel (Ovis aries) sau un 
amestec de fibre din lână de oaie sau de miel și de păr de 
animale menționate la nr. 2 

2 Alpaca, lamă, cămilă, cașmir, mohair, 
angora, vigonie, iac, guanaco, 
cașgora, castor, vidră, precedată sau 
nu de cuvântul „lână” sau „păr” 

Părul următoarelor animale: alpaca, lamă, cămilă, capră 
de Cașmir, capră Angora, iepure Angora, vigonie, iac, 
guanaco, capră de Cașgora, castor, vidră 

3 Păr de animal sau de cal, cu sau fără 
indicarea speciei animale (de 
exemplu, păr de bovine, păr de capră 
comună, păr de cal) 

Păr de animale diverse, altele decât cele menționate la 
nr. 1 sau 2 

 

4 Matase Fibră obținută exclusiv de la insectele sericigene 

5 Bumbac Fibră obținută din capsulele de bumbac (Gossypium) 

6 Capoc Fibră obținută din interiorul fructului de capoc (Ceiba 
pentandra) 

7 In (sau pânză de in) Fibră obținută din tulpina de in (Linum usitatissimum 
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. ........................ .......................... 

42 Elastodienă  Elastofibră constituită fie dintr-un poliizopren natural sau 
sintetic, fie dintru 

43 Elastan Elastofibră a cărei masă este constituită din cel puțin 85 
% poliuretan segmentat, care, alungit sub o forță de 
tracțiune până la de 3 ori lungimea sa inițială, revine 
rapid și în mod substanțial la lungimea inițială, de îndată 
ce forța de tracțiune încetează a mai fi aplicată 

44 Fibră alcătuită din sticlă Fibră alcătuită din sticlă 

 

Etichetarea 

  
− Nou! Etichetele și marcajele produselor textile trebuie să fie durabile, vizibile, accesibile și bine 

atașate. 
− Două sau mai multe articole textile care au aceeași componență și sunt indivizibile, pot avea o singură 

etichetă. 
− Orice articol din textil compus din două sau mai multe părți care au componență diferită a fibrelor 

trebuie să aibă eticheta pe care este indicată componența fiecărei părți. Astfel de etichetare nu este 
obligatorie pentru părțile care constituie mai puțin de 30% din masa totală a produsului cu excepția 
principalelor tipuri de garnituri. 

− Produsele textile constituite exclusiv dintr-un singur tip de fibre pot fi marcate ca „100%” sau „pure” 
sau „all”.  

− Produsele din textile pot conține alt tip de fibre de maxim până la 2% din greutatea acestora cu 
condiția că această cantitate este argumentată tehnic și nu este rezultatul unui adaos sistematic. 

− Această derogare admisibilă poate fi majorată până la 5% pentru produsele textile obținute în 
rezultatul procesului de pieptănare, ceea ce este inevitabil în procesul tehnologic. 

− Nou! Fibrele care constituie mai puțin de 5% din masa totală sau totalitatea fibrelor diferite care 
constituie mai puțin de 15% din masa totală pot fi marcate prin termenul „alte fibre”. 

− Nou! Articolele urzeala cărora este din bumbac natural iar bătătura din in natural unde conținutul 
inului este nu mai mic de 40% din masa totală, trebuie însoțite de indicatorul „urzeală din bumbac 
natural, bătătură din in natural”. 

− Fibrele folosite în scopuri decorative și a căror masă nu depășește 7% din masa articolului finit pot să 
nu fie indicate în componența procentuală. Această prevedere se aplică spre exemplu, fibrelor 
metalice incluse în componența articolelor în scopul obținerii efectului antistatic și conținutul cărora 
nu depășește 2% din greutatea totală a produsului finit. 

− Prezența în producție a părților ne textile de origine animală trebuie să fie indicată prin fraza: „conține 
părți ne textile de origine animală”.  
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Indicarea mărimilor pe etichetă 
Indicarea mărimilor pe etichetă se face efectuează conform standardelor: 
- EN 13402-1:2001 „Desemnare a mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 1: Termeni, definiții și proceduri de 
măsurare a corpului”,  
- EN 13402-2:2001 „Desemnare a mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 2: Dimensiuni de bază și 
suplimentare”, 
- EN 13402-3:2001 „Desemnare a mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 3: Mărimi și intervale” 
 
Standardul european pentru desemnarea mărimilor îmbrăcămintei este bazat pe măsurarea parametrilor 
corpului în centimetri. El înlocuiește un șir de standarde naționale referitoare la desemnarea mărimilor, 
utilizate pînă în anul 2007.  
 
Standardul european EN 13402 este declarat pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de standard 
național. 
 
Etichetarea cu simboluri 
Etichetarea cu simboluri de întreținere se efectuează conform standardului internațional ISO 3758 „Materiale 
textile. Cod de etichetare de întreținere cu ajutorul simbolurilor” 

 

Standardul internațional ISO 3758 este declarat pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de standard 
național. 
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4.2. Limitarea prezenței substanțelor chimice în articolele textile 

Ce prezintă pericol pentru om, în materialele textile 

1. Fibrele. La stadia de creștere și colectarea a fibrelor vegetale (bumbac) pot fi folosite diferite substanțe 
chimice periculoase (ierbicide, pesticide) sau pentru sterilizarea lânii substanțe antimicrobiane. 

2. Coloranți. Un șir de coloranți azoici sunt cancerigeni. Acești coloranți sunt interziși pentru utilizare, 
respectiv materialele textile importate în Europa nu trebuie să fie vopsite cu aceștia. 

3. Către substanțele chimice care oferă textilelor finite sau țesăturilor proprietăți specifice ce îmbunătățesc 
aspectul și performanțele lor, cum ar fi duritatea sau moliciunea, se stabilesc cerințe dure de 
inofensivitate, deoarece majoritatea acestor substanțe vin în contact u pielea și pot pătrunde în 
organismul uman.  

4. Formaldehide (Gaz CH2O). Care se utilizează pentru vopsirea, menținerea formei, diminuare 
inflamabilității, poate provoca infecții ale căilor respiratorii, din cauza depășirii concentrației maxime 
admisibile. 

 

Restricții la producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, preparate și articole 
periculoase conform Regulamentului REACH - Anexa XVII 

Introducerea pe piața UE a articolelor textile sau din piele care conțin anumite substanțe chimice, preparate 
sau amestecuri este interzisă și strict limitată în scopul protecției sănătăți oamenilor și a mediului.  

  

 

 
1, Piata Marii Adunari Nationale 
Offices no. 369-370 
Chisinau, MD-2033 
Republic of Moldova 

 
Telephones: 

+(373) 22 25 05 49 
+(373) 22 25 06 64 

Email: project@dcfta.md 
 



 
This project is  
funded by the EU 

 
Support to the DCFTA Process in the 

Republic of Moldova 
 

EuropeAid/132101/C/SER/MD 

 

 
 

This project is implemented by the 
European Profiles led Consortium 

 

  

Substanțe interzise sau strict limitate 
AZO Dyes (Coloranții Azoici) - Directivele 2002/61/CE, 76/769 
Coloranți azoici care, prin scindarea reductivă a uneia sau mai multor grupări azoice, pot elibera una sau mai 
multe dintre aminele aromatice,în concentrații detectabile, și anume peste 30 ppm în articolele finite sau în 
părțile vopsite ale acestora, conform metodei de testare, nu pot fi utilizați în articolele textile și de pielărie 
care pot veni în contact direct și prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală. 
 
Sub incidența Directivei Parlamentului European și a Consiliului din 19 iulie 2002 de efectuare a celei de-a 
nouăsprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea 
pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (coloranți azoici) 81  
81 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0061&qid=1420746934132&from=RO  
și Directivei Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea 
anumitor substanțe și preparate periculoase 82 

82 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31976L0769&qid=1420747467712&from=RO  
cad următoarele produse: 

− articole de îmbrăcăminte, lenjerie de pat, prosoape, meșe, peruci, pălării, scutece și alte articole de 
igienă, saci de dormit, 

− articole de încălțăminte, mănuși, curele de ceas, genți, portofele/portmonee, serviete, huse de scaun, 
portofele purtate în jurul gâtului,  

− jucării textile sau de piele și jucării care cuprind accesorii textile sau din piele; 
− fire și țesături destinate utilizării de către consumatorul final. 

 
 În plus, articolele textile și de pielărie nu pot fi introduse pe piață decît dacă îndeplinesc cerințele prevăzute în 
Directivele respective. 
 
Nickel Release Nichel – Directivele 76/769/CEE, 2004/96/EC 
Directiva Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și 
preparate periculoase 83;  
83 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31976L0769&rid=1 
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Directiva 2004/96/CE a Comisiei din 27 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului 
referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea nichelului la podoabele de tip „piercing”, în 
vederea adaptării anexei I a acesteia la progresul tehnic 84. 
84 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0096&rid=2 
 
Perfliorooctan PFOS – Directiva 2006/122/CE 
Directiva 2006/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de modificare pentru 
a treizecea oară a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor memebre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea 
anumitor substanțe și preparate periculoase (sulfonați de perfliorooctan) 85 

85 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0122&rid=1 
 
Prevederile Directivei clar indică restricțiile de aplicare a sibstanței PFOS: 

1. Nu se pot introduce pe piață și nu se pot ca atare sau în preparate în concentrație masică egală cu sau mai 
mare de 0,005 %. 

2. Nu se pot introduce pe piață în produse sau articole semifinite sau în componente ale acestora, în cazul în 
care concentrația masică de PFOS este mai mare de 0,1 %, calculată în raport cu masa componentelor 
distincte din punct de vedere structural sau microstructural care conțin PFOS sau, pentru produse textile 
sau alte materiale acoperite, în cazul în care cantitatea de PFOS este mai mare sau egală cu 1 μg/m2 de 
material acoperit. 
 

Dimetilfumarat DMF – Decizia 2009/251/CE 
Decizia Comisie din 17 martie 2009 prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conțin 
produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziție pe piață 86 

86 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0251&rid=1 

Începând cu 1 mai 2009, statele membre se asigură că introducerea sau punerea la dispoziție pe piață a 
produselor care conțin DMF este interzisă. 
 
Potrivit testelor clinice, efectele nocive asupra sănătății au fost cauzate de dimetil fumarat chimic (DMF), un 
biocid utilizat pentru prevenirea mucegaiului care ar putea deteriora mobila sau încălțămintea din piele pe 
parcursul depozitării sau transportului într-un climat umed. 
 
DMF afecta, în egală măsură, consumatorii care veneau în contact cu produsele. DMF pătrundea prin haine, 
până la nivelul pielii consumatorilor (2), cauzând dermatita de contact dureroasă, manifestată prin prurit, 
iritații, roșeață și senzații de arsură. În unele cazuri au fost raportate simptome respiratorii acute. Dermatita a 
fost deosebit de greu de tratat. Prin urmare, prezența substanței DMF reprezintă un risc grav. 
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Prezența DMF în produse ar trebui stabilită în raport cu limita maximă de 0,1 mg DMF pe kg de produs sau 
parte din produs. Se consideră că această valoare este îndeajuns de scăzută în raport cu concentrația de 1 
mg/kg care a determinat o reacție puternică în cadrul testelor epicutane (testele patch) menționate anterior. 
Prin urmare, limita maximă de 0,1 mg/kg răspunde în mod adecvat riscului grav generat de prezența DMF în 
produse. 
 

Compuși organostanici DOT&DBT – Decizia 2009/425/CE 

Decizia Comisiei din 28 mai 2009 de modificare a Directivei 76/769/CEE cu privire la restricțiile de 
comercializare și utilizare a compușilor organostanici în scopul adaptării anexei I a acesteia la progresele 
tehnice Compușii organostanici disubstituiți, inclusiv îndeosebi compușii dibutilstaniului (DBT) și compușii 
dioctilstaniului (DOT), sunt frecvent utilizați în articolele de consum fie drept stabilizatori, fie drept catalizatori 
87. 
87 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0425&rid=1 

Compușii organostanici disubstituiți, inclusiv îndeosebi compușii dibutilstaniului (DBT) și compușii 
dioctilstaniului (DOT), sînt frecvent utilizați în articolele de consum fie drept stabilizatori, fie drept catalizatori. 

Compușii organostanici trisubstituiți precum compușii tributilstaniului (TBT) și cei ai trifenilstaniului 
(TPT) nu se utilizează după 1 iulie 2010 în articole în cazul în care concentrația în articolul respectiv sau într-o 
parte a acestuia depășește echivalentul a 0,1 % în greutatea staniului. 
 

Compușii dibutilstaniului (DBT) nu se utilizează după 1 ianuarie 2012 în amestecuri și articole furnizate 
publicului larg, în cazul în care concentrația în amestecul sau în articolul respectiv sau într-o parte a acestuia 
depășește echivalentul a 0,1 % în greutatea staniului. 
 

Compușii dioctilstaniului (DOT) nu se utilizează după 1 ianuarie 2012 în următoarele articole furnizate 
publicului larg sau destinate utilizării de către acesta, în cazul în care concentrația în articolul respectiv sau 
într-o parte a acestuia depășește echivalentul a 0,1 % în greutatea 
staniului: 

− articole textile destinate să intre în contact cu pielea; 
− mănuși; 
− articole de încălțăminte sau părți ale acestora destinate să intre în contact cu pielea; 
− materialele pentru podele și cele pentru acoperirea pereților; 
− articole pentru îngrijirea copiilor; 
− produse de igienă destinate femeilor; 
− scutece; 
− truse cu mulaje de vulcanizare la temperatura camerei formate din două componente (truse cu mulaje 

RTV-2). 
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5. SECURITATEA GENERALĂ A PRODUSELOR 

Standarde de securitate generală, armonizate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor sunt publicate pe site-ul oficial a 
Comisiei Europene 88 
88 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/general-product-
safety/index_en.htm 
 

 
 
 
Legislaţia europeană asigură o protecţie ridicată şi uniformă a sănătăţii şi siguranţei consumatorilor. Produsele 
puse în circulaţie pe piaţa internă trebuie să fie conforme cu cerinţele generale de siguranţă. Uniunea 
Europeană (UE) a instituit, de asemenea, un sistem de avertizare rapidă – RAPEX 89 privind produsele care 
prezintă un grad mare de risc pentru consumatori. 

89 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm 

Directiva impune o cerinţă generală de siguranţă pentru orice produs introdus pe piaţă şi destinat 
consumatorilor sau care poate fi utilizat de aceştia, incluzând produsele utilizate de consumatori în cadrul unui 
serviciu. Această cerinţă nu se aplică bunurilor de ocazie care au valoare de antichitate sau celor care trebuie 
reparate. 
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Un produs sigur este acela care nu prezintă niciun risc sau care prezintă riscuri reduse, compatibile cu 
utilizarea produsului şi acceptabile în ceea ce priveşte menţinerea unui nivel ridicat de protecţie pentru 
sănătatea şi siguranţa persoanelor. 

Un produs este considerat a fi sigur dacă respectă dispoziţiile privind siguranţa prevăzute în legislaţia 
europeană sau, în absenţa acestora, dacă respectă reglementările naţionale specifice ale statului membru în 
care este comercializat. Produsul este, de asemenea, considerat sigur dacă este conform cu o normă 
europeană stabilită în temeiul acestei directive. 

Sub incidența Directivei privind securitatea generală a produselor cad următoarele grupe de produse: 
• Mobilier de exterior. Scaune și mese de uz casnic, colectiv și de camping  
• Echipamente de gimnastică 
• Echipamente de antrenament staţionare 
• Mobilier. Paturi rabatabil 
• Mobilier. Leagăne de uz casnic 
• Articole de puericultură. Premergătoare, suzete pentru sugari și copii mici, cosuri pentru transportul 

sugarilor și suporturi, elemente de susţinere pentru suzete, port-bebe, scaune de copii, pentru biciclete, 
articole pentru alimentația lichidă 

• Echipament pentru parapantă. Harnasament, parașuta de siguranţă 
• Aparate, combustibili solizi și aprinzătoare pentru grătare de frigere în aer liber 
• Brichete 
• Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului 
• Accesorii de scufundare 
• Lămpi decorative cu ulei 
• Biciclete pentru oraș și pentru drumuri dificile 
• Biciclete pentru traseu montan 
• Biciclete de curse  
• Cordoane și cordoane inserate pentru îmbrăcămintea copiilor  

 
Exemplu: Standardul privind cerințeșe către securitatea îmbrăcămintei pentru copii este: 
EN 14682 „Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane și cordoane glisante pentru îmbrăcămintea 
copiilor. Specificații” . 
 

6. CERINŢE FAŢĂ DE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 

La capitolul dat se prezintă cerinţele pentru exportul echipamentelor electrice de joasă tensiune. Cerinţe 
esenţiale. Proceduri de evaluare a conformităţii. Marcajul CE. Supravegherea pieţei. Proiectarea ecologică 
aplicabilă produselor consumatoare de energie. 
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Uniunea Europeana a dezvoltat instrumente pentru a înlatura barierele în calea liberei circulații a mărfurilor. 
Printre acestea, un loc important il ocupă Noua Abordare în reglementarea produselor și Abordarea Globală în 
evaluarea conformității. Punctul comun al acestor abordări complementare il constituie faptul că limiteaza 
intervenția publică la ceea ce este esențial și acordă industriei cea mai mare libertate posibilă în alegerea 
modului de îndeplinire a procedurilor de evaluare a conformităţii. Principiile acestor abordări sînt 
următoarele: 

− armonizarea legislativă se limitează la cerințele esențiale pe care trebuie să le satisfacă produsele 
introduse pe piața Comunității, pentru a beneficia de libera circulație în cadrul Comunității, 

− specificațiile tehnice ale produselor care satisfac cerințele esențiale definite în directive sînt stabilite în 
standardele armonizate. 

− aplicarea standardelor armonizate rămîne voluntară și producătorul poate întotdeauna să aplice alte 
specificații tehnice pentru a satisface cerințele. 

− produsele fabricate în conformitate cu standardele armonizate beneficiază de o prezumție de 
conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare. 

− realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii unificate ( module) pentru folosirea marcajului CE. 
− folosirea standardelor europene privind asigurarea calității (EN ISO 9000) și privind cerințele care 

trebuie îndeplinite de către organismele de evaluare a conformității care se ocupă de asigurarea 
calității (EN ISO 17000) este generalizată. 

− îinființarea sistemelor de acreditare și folosirea tehnicilor comparative sînt promovate în statele 
membre și la nivelul Comunității. 

− sînt promovate acordurile de recunoastere mutuală privind testarea și certificarea în domeniile 
nereglementate. 
 

Cerințele esențiale se regăsesc în anexă la Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe 
piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune 90, şi includ tot 
ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele directivei respective. Echipamente electrice pot fi introduse 
pe piața UE și puse în funcțiune numai dacă sînt conforme cu cerințele esențiale. Directiva se aplică 
echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V și 1000 V pentru 
curentul electric alternativ și între 75 V și 1 500 V pentru curentul electric continuu. În directivă sînt stabilite 
obligaţiili operatorilor economici (producători, reprezentanţii autorizaţi ale acestoar, importatori, 
distribuitori). 
90http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035&qid=1421347679893&from=RO 

Echipamentele electrice care sînt conforme cu standardele armonizate, ale căror referințe sînt publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sînt considerate a fi în conformitate cu obiectivele privind securitatea 
stabilite de Directivă. 
 
În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului electric cu cerinţele esenţiale privind 
securitatea, prin procedura de evaluare a conformității stabilită de Directiva menționată, producătorii 
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întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” avînd 
următoarea formă:  

 

În cazul în care marcajul CE este redus sau mărit, se respectă proporţiile indicate în desenul gradat 
Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după 
introducerea pe piață a echipamentelor electrice. 
 
Producătorii din Republica Moldova sînt în drept să aplice marcajul CE și să întocmească declarația UE de 
conformitate numai în cazul cînd conformitatea echipapentului electric cu cerințele esențiale privind 
securitatea a fost confirmată de către un organism notificat pentru Directiva dată. În acest sens producătorii 
din Republica Moldova pot apela la orice organism notificat, a cărui date de referință sînt publicate pe site-
ul oficial al Comiciei Europene 91. 
91 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main 
 
Atunci cînd producătorul decide de sine stătător să aplice marcajul CE și să întocmească declarația UE de 
conformitate, adică fără implicarea părții terțe în persoana organismului notificat, acesta desfășoară 
evaluarea conformității echipamentelor electrice de joasa tensiune în conformitate cu Modulul A, prevăzut 
de Directivă. 
În acest caz, producătorul trebuie să dețină un laborator de încercări intern - acreditat de către un organism 
de acreditare, care este semnatar al Acordului de recunoaștere multilaterală la nivel european (EA MLA) 92 
92 http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories 
 
Dacă autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au suficiente motive să considere că un 
echipament electric care intră sub incidența Directivei în cauză prezintă un risc pentru sănătatea sau 
securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, acestea efectuează o evaluare cu privire la 
echipamentul electric în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite de Directivă. Operatorii economici 
relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop. 
 
Proiectarea ecologică  
Proiectarea ecologică a produselor este un factor esențial în strategia comunitară privind politica integrată a 
produselor. Ca abordare preventivă, destinată să optimizeze performanțele de mediu ale produselor simultan 
cu păstrarea funcționalității acestora, aceasta oferă noi și reale posibilități pentru producători, pentru 
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consumatori și pentru întreaga societate. Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică 
aplicabile produselor consumatoare de energie 93,stabileşte cadrul desfăşurării activităţii de proiectare pentru 
produsele electrotehnice şi electronice şi prevede fixarea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească 
produsele consumatoare de energie reglementate prin măsurile de punere în aplicare pentru a fi introduse pe 
piața și/sau puse în funcțiune. Ea contribuie la dezvoltarea durabilă prin ameliorarea randamentului energetic 
și a nivelului de protecție a mediului, mărind totodată siguranța alimentării de energie.  
93http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0032&qid=1421351938937&from=RO 
 
Întru punerea în aplicarea a Directivei 2005/32/CE sînt adoptate un șir de regulamente ce au aplicarea directă 
în Comunitatea Europeană: 
- Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 
2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare 
pentru consumul de energie electrică în modul standby și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz 
casnic și de birou 94 

94http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1275R(01)&qid=1421353817643&from=RO  
 
- Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile 
simple de conversie semnal 95 
95http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0107&rid=2  
 
- Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz 
casnic nondirecţionale 96 
96 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0107&rid=2  
 
- Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor 
fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturilor şi 
corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi 97 

 97http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0245&qid=1421353982637&from=RO 
 
- Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică 
pentru puterea absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe 
de alimentare 98 
98http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0278&qid=1421353465333&from=RO. 
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- Regulamentul (CE) nr. 347/2010 al Comisiei din 21 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
245/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fără balast 
încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu 
astfel de lămpi 99 
99http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0347&rid=1 
  
- Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru motoarele 
electrice 100 
100http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1421354061550&uri=CELEX:32009R0640R(02)) 
 
- Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de 
circulație fără etanșare independente și pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse 101 
101 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0641&rid=2 
 
- Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV 
102 
102 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0641&rid=2 
  
- Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele 
frigorifice de uz casnic 103 
103 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0643R(01)&rid=2)  
 

Totodată este de menționat că, pentru proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic, cadrul juridic 
European pune în aplicare Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 
2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile 
produselor cu impact energetic104. 

Directiva instituie un cadru pentru stabilirea cerințelor comunitare în materie de proiectare ecologică pentru 
produsele cu impact energetic, în scopul asigurării liberei circulații a acestor produse pe piața internă şi 
prevede stabilirea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele cu impact energetic reglementate 
prin măsurile de punere în aplicare pentru a fi introduse pe piața internă și/sau puse în funcțiune. Aceasta 
contribuie la dezvoltarea durabilă prin creșterea eficienței energetice și a nivelului de protecție a mediului, 
contribuind totodată la creșterea siguranței alimentării cu energie.  
104http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&qid=1421350881980&from=RO 
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Etichetarea ecologică 
Obiectivul sistemului comunitar de acordare a etichetei ecologice este de a promova produsele care pot 
determina reducerea impactului negativ asupra mediului, în comparație cu alte produse din același grup de 
produse, contribuind astfel la utilizarea eficientă a resurselor și la un nivel ridicat de protecție a mediului. 
Acest obiectiv se realizează oferindu-se consumatorilor îndrumare și informații corecte, exacte și stabilite pe 
bază științifică înscrise pe produsele respective. 
 
Pentru respectarea cerințelor înaintate către etichetarea ecologică, producătorul trebuie să respecte actele 
UE, după cum urmează: 
Directiva 2010/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin 
etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu 
impact energetic 105 
105http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1421394163827&uri=CELEX:32010L0030 
 
Regulamentul (CE) nr. 106/2008 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind un 
program comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou 106 
106 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1421395808997&uri=CELEX:32008R0106 
 

Exemplul etichitei aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic 

  

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații: 
− denumirea sau marca de comerț a furnizorului; 
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− identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit 

model de mașină de spălat rufe de uz casnic de alte modele cu aceeași marcă de comerț sau denumire 
a furnizorului); 

− clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa VI; vârful săgeții care 
conține clasa de eficiență energetică a mașinii de spălat rufe de uz casnic este plasat la aceeași 
înălțime ca vârful săgeții clasei relevante de eficiență energetică; 

− consumul anual ponderat de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în 
conformitate cu anexa VII; 

− consumul anual ponderat de apă (AWC ) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în 
conformitate cu anexa VII; 

− capacitatea nominală, în kilograme, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu 
încărcătură completă, sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură 
completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori; 

− clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, astfel cum este stabilită la punctul 2 din anexa VI; 
− emisiile de zgomot transmise prin aer în cursul fazelor de spălare și de centrifugare, pentru programul 

standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, exprimate în dB(A) re 1 pW și 
rotunjite la cel mai apropiat număr întreg. 

 
 
Pentru respectarea cerințelor de etichetare este necesar de respectat următoarele documente: 
Regulamentul nr. 1061/2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic 107 

107 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1061&qid=1421394217742&from=RO) 
 
Directiva 96/60/CE a Comisiei din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a 
Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic 108 
108 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1421395081764&uri=CELEX:31996L0060 
 
Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe 
de uz casnic cu tambur 109  
109 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1421395134764&uri=CELEX:32012R0392 
  
Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 
2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile 
mașinilor de spălat rufe de uz casnic 110 
110http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1421395308395&uri=CELEX:32010R1061 
 

Etichita pentru aparatele frigorifice de uz casnic clasificate în clasele de eficienţă energetică de la A+++ la C 
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Eticheta trebuie să conțină următoarele informații: 

− denumirea sau marca de comerț a furnizorului; 
− identificatorul de model al furnizorului; 
− clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu anexa IX; vârful săgeții care conține clasa 

de eficiență energetică a aparatului frigorific de uz casnic este plasat la aceeași înălțime ca vârful 
săgeții clasei relevante de eficiență energetică; 

− consumul anual de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în 
conformitate cu punctul 3.2 din anexa VIII; 

− suma volumelor de depozitare ale tuturor compartimentelor care nu pot fi clasificate prin număr de 
stele (respectiv temperatura de funcționare > - 6 °C), rotunjită la cel mai apropiat număr întreg; 

− suma volumelor de depozitare ale tuturor compartimentelor de păstrare a alimentelor congelate care 
pot clasificate prin număr de stele (respectiv temperatura de funcționare ≤ – 6 °C), rotunjită la cel mai 
apropiat număr întreg, și numărul de stele al compartimentului cu cea mai mare pondere în cadrul 
sumei; dacă aparatul frigorific de uz casnic nu are compartiment(e) de păstrare a alimentelor 
congelate, furnizorul înscrie „– L” în loc de o valoare și lasă necompletată rubrica pentru numărul de 
stele; 

− emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr 
întreg. 

 
 
Pentru respectarea cerințelor de etichetare este necesar de respectat prevederile Regulamentului (UE) nr. 
1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic 111 
111http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1421395400145&uri=CELEX:32010R1060 
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Înainte de introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a unui echipament electric, se aplică marcajul 
CE și se emite declarația UE de conformitate prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat 
garantează și declară faptul că produsul se conformează tuturor dispozițiilor relevante.  

Se presupune că produsele cărora li s-a acordat eticheta ecologică a Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1980/2000 sunt conforme cu cerințele în materie de proiectare ecologică din măsura de punere în 
aplicare relevantă, în măsura în care eticheta ecologică respectă aceste cerințe 112. 
112http://eur-lex.europa.eu/legal 
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R1980&qid=1421351619767&from=RO 
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