
HOTĂRÂRE   Nr. 775 din 27 iulie 2011 
privind stabilirea m surilor pentru supravegherea pie ei aparatelor consumatoare de 

combustibili gazoşi şi stabilirea condi iilor de introducere pe pia  a acestora 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 595 din 23 august 2011 
 
    În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , şi al art. 13 din Ordonan a 
Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor m suri pentru aplicarea unitar  a 
legisla iei Uniunii Europene care armonizeaz  condi iile de comercializare a 
produselor, 
 
    Guvernul României adopt  prezenta hot râre. 
 
    ART. 1 
    (1) Prevederile prezentei hot râri se aplic  aparatelor consumatoare de 
combustibili gazoşi, denumite în continuare aparate, precum şi accesoriilor. 
    (2) Pentru aplicarea prezentei hot râri, termenii şi expresiile de mai jos semnific  
dup  cum urmeaz : 
    a) aparate - aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, utilizate pentru g tit, 
înc lzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau sp lare şi care au, dac  
este cazul, o temperatur  normal  a apei care nu dep şeşte 105 °C. Se consider  
aparate arz toarele cu aer insuflat şi corpurile de înc lzire care urmeaz  s  fie 
echipate cu astfel de arz toare; 
    b) accesorii - dispozitivele de siguran , de control sau dispozitivele de reglaj, 
altele decât arz toarele cu aer insuflat şi corpurile de înc lzire care urmeaz  s  fie 
echipate cu astfel de arz toare, comercializate separat pe pia  pentru uz special şi 
proiectate s  fie încorporate într-un aparat consumator de combustibili gazoşi sau 
asamblate pentru a constitui un astfel de aparat; 
    c) combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoas  la o 
temperatur  de 15 °C la o presiune de pân  la 1 bar; 
    d) aparatul utilizat în mod normal - un aparat, corect instalat şi între inut 
regulamentar, în conformitate cu instruc iunile produc torului, sau utilizat la o varia ie 
normal  a calit ii gazelor şi cu o fluctua ie normal  a presiunii de alimentare a 
acestuia ori utilizat în conformitate cu destina ia sa sau într-un mod care poate fi 
prev zut în mod rezonabil. 
    (3) Autoritatea pentru supravegherea pie ei care verific  respectarea prevederilor 
prezentei hot râri este Inspec ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 
sub Presiune şi Instala iilor de Ridicat (ISCIR). 
    (4) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei hot râri aparatele proiectate 
special pentru utilizarea în procese industriale care se desf şoar  în incinte 
industriale. 
    ART. 2 
    (1) Se admit introducerea pe pia  şi punerea în func iune a aparatelor care 
utilizate în mod normal nu pun în pericol siguran a persoanelor, animalelor domestice 
şi propriet ii. 
    (2) Nu se pot interzice, limita sau împiedica introducerea pe pia  şi punerea în 
func iune a aparatelor care îndeplinesc cerin ele prezentei hot râri şi care poart  
marcajul CE prev zut la art. 10. 
    (3) Nu se poate interzice, limita sau împiedica introducerea pe pia  a accesoriilor 
înso ite de certificatul prev zut la art. 8 alin. (4). 
    ART. 3 
    (1) Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri elaboreaz  şi 
actualizeaz  lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare 



corespunz toare utilizate pe teritoriul României, dup  ob inerea acestor informa ii de 
la Autoritatea Na ional  de Reglementare în Domeniul Energiei. 
    (2) Lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunz toare 
utilizate pe teritoriul României se aprob  prin ordin al ministrului economiei, 
comer ului şi mediului de afaceri şi se public  în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
    (3) Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri comunic  celorlalte 
state membre şi Comisiei Europene lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de 
alimentare corespunz toare utilizate pe teritoriul României. 
    ART. 4 
    Aparatele şi accesoriile trebuie s  îndeplineasc  cerin ele esen iale aplicabile 
acestora, prev zute în anexa nr. 1. 
    ART. 5 
    (1) Se consider  c  aparatele şi accesoriile îndeplinesc cerin ele esen iale 
prev zute în anexa nr. 1 dac  acestea sunt conforme cu: 
    a) standardele na ionale ale statelor membre, care pun în aplicare standarde 
armonizate, ale c ror numere de referin  au fost publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene; 
    b) standardele na ionale relevante, în m sura în care în domeniile acoperite de 
astfel de standarde nu exist  standarde armonizate. 
    (2) Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri transmite Comisiei 
Europene standardele na ionale din categoria celor prev zute la alin. (1) lit. b), pe 
care le consider  c  respect  cerin ele esen iale prev zute în anexa nr. 1. 
    (3) Lista cuprinzând standardele na ionale prev zute la alin. (1) lit. b) şi numerele 
de referin  ale standardelor prev zute la alin. (1) lit. a) se aprob  prin ordin al 
ministrului economiei, comer ului şi mediului de afaceri, se public  în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, şi se actualizeaz  ori de câte ori este necesar. 
    ART. 6 
    (1) În situa ia în care Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri 
constat  c  standardele men ionate la art. 5 alin. (1) nu respect  în totalitate cerin ele 
esen iale prev zute în anexa nr. 1, transmite o informare motivat  Comitetului 
permanent de pe lâng  Comisia European , denumit în continuare Comitetul 
permanent, prev zut la art. 13 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 1.016/2004 
privind m surile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informa ii în domeniul 
standardelor şi reglement rilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile 
societ ii informa ionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, 
precum şi Comisia European , cu modific rile ulterioare. 
    (2) În situa ia în care Comisia European  notific  asupra deciziei Comitetului 
permanent privind retragerea standardelor respective din publica iile na ionale ale 
statelor membre, Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri dispune 
prin ordin al ministrului retragerea acestora din lista prev zut  la art. 3 alin. (3). 
    ART. 7 
    (1) În situa ia în care autoritatea de supraveghere a pie ei constat  c  utilizarea 
normal  a aparatelor care poart  marcajul CE poate s  pun  în pericol siguran a 
persoanelor, a animalelor domestice sau a propriet ii, dispune toate m surile 
necesare pentru retragerea aparatelor respective de pe pia  şi interzicerea sau 
restrângerea introducerii acestora pe pia . 
    (2) În situa ia prev zut  la alin. (1), autoritatea pentru supravegherea pie ei 
informeaz  Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri despre orice 
m sur  de acest fel, motivând decizia sa, şi, în special, dac  neconformitatea se 
datoreaz : 
    a) neîndeplinirii cerin elor esen iale prev zute în anexa nr. 1, ca urmare a faptului 
c  aparatul nu corespunde standardelor prev zute la art. 5 alin. (1); 
    b) aplic rii incorecte a standardelor prev zute la art. 5 alin. (1); 



    c) deficien elor din standardele prev zute la art. 5 alin. (1). 
    (3) Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri informeaz  Comisia 
European  asupra m surilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1). 
    (4) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pie ei constat  c  un aparat 
care nu este conform poart  marcajul CE, ia m surile necesare şi informeaz  
Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri în leg tur  cu decizia. 
    ART. 8 
    (1) Metodele prin care se certific  conformitatea aparatelor fabricate în serie sunt: 
    a) examinarea CE de tip, prev zut  la pct. 1 din anexa nr. 2; şi 
    b) anterior introducerii pe pia , la alegerea produc torului, unul dintre urm toarele 
mijloace: declara ia de conformitate CE cu tipul, prev zut  la pct. 2 din anexa nr. 2, 
sau declara ia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calit ii produc iei), prev zut  
la pct. 3 din anexa nr. 2 ori declara ia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calit ii 
produsului), prev zut  la pct. 4 din anexa nr. 2, sau verificarea CE, prev zut  la pct. 
5 din anexa nr. 2. 
    (2) În cazul fabrica iei unui aparat ca unicat sau în cantit i mici, produc torul 
poate s  aleag  verificarea CE pentru fiecare produs, prev zut  la pct. 6 din anexa 
nr. 2. 
    (3) Dup  realizarea procedurilor prev zute la alin. (1) lit. (b) şi alin. (2), se aplic  
marcajul CE de conformitate pe aparatele conforme, cu respectarea dispozi iilor art. 
11. 
    (4) Metodele de certificare a conformit ii prev zute la alin. (1) se aplic  şi 
accesoriilor, cu excep ia cerin ei de aplicare a marcajului CE de conformitate şi, dac  
este cazul, întocmirii declara iei de conformitate. Certificarea conformit ii se 
realizeaz  prin emiterea unui certificat, care înso eşte accesoriul, prin care se atest  
conformitatea accesoriilor cu prevederile aplicabile acestora din prezenta hot râre şi 
în care se precizeaz  caracteristicile accesoriilor şi modul în care acestea trebuie s  
fie încorporate în aparat sau asamblate pentru a r spunde cerin elor esen iale 
prev zute în anexa nr. 1, aplicabile aparatelor finite. 
    (5) În acest caz, în documentele, notele sau în instruc iunile prev zute de cadrul 
legal în vigoare şi care înso esc aceste aparate trebuie specificate referin ele 
directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
    (6) Înregistr rile şi coresponden a referitoare la metodele de certificare a 
conformit ii se redacteaz  în limba oficial  a statului membru unde este stabilit 
organismul responsabil pentru realizarea evalu rii sau într-o limb  acceptat  de c tre 
organismul care evalueaz  conformitatea. 
    ART. 9 
    (1) Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri notific  Comisiei 
Europene şi celorlalte state membre organismele pe care le-a desemnat s  
îndeplineasc  procedurile men ionate la art. 8, împreun  cu sarcinile specifice 
stabilite în responsabilitatea acestor organisme şi numerele de identificare atribuite în 
prealabil acestora de c tre Comisia European . 
    (2) Lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare atribuite 
acestora, este publicat  şi actualizat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
    (3) Pentru a fi notificate Comisiei Europene, organismele trebuie s  îndeplineasc  
criteriile minime prev zute în anexa nr. 5. 
    (4) Evaluarea organismelor de evaluare a conformit ii ce solicit  a fi desemnate şi 
notificate şi monitorizarea celor notificate se realizeaz  de c tre organismul na ional 
de acreditare în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a 
cerin elor de acreditare şi de supraveghere a pie ei în ceea ce priveşte 
comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93. 
    (5) Procedura privind desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a 
conformit ii aparatelor şi accesoriilor se aprob  prin ordin al ministrului economiei, 



comer ului şi mediului de afaceri şi se public  în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
    (6) Se consider  c  organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare precizate în 
standardele armonizate aplicabile satisfac criteriile prev zute în anexa nr. 5. 
    (7) Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri retrage notificarea în 
cazul în care constat  c  un organism nu mai îndeplineşte criteriile prev zute în 
anexa nr. 5 şi informeaz  imediat Comisia European  şi celelalte state membre cu 
privire la aceast  m sur . 
    ART. 10 
    (1) Marcajul CE şi inscrip ion rile stabilite în anexa nr. 3 se aplic  într-o form  
vizibil , uşor lizibil  şi de neşters pe aparat sau pe o plac  de timbru fixat  pe acesta. 
Placa de timbru se proiecteaz  astfel încât s  nu poat  fi reutilizat . 
    (2) Se interzice aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare p r ile 
ter e în privin a semnifica iei şi formei marcajului CE. Pe aparatele sau pe pl cile de 
timbru se poate aplica oricare alt marcaj, cu condi ia ca vizibilitatea şi lizibilitatea 
marcajului CE s  nu fie reduse. 
    ART. 11 
    F r  a se aduce atingere prevederilor art. 7: 
    a) în cazul în care autoritatea de supraveghere a pie ei constat  c  marcajul CE a 
fost aplicat în mod incorect, produc torul ori reprezentantul s u autorizat are obliga ia 
de a asigura conformitatea produsului cu prevederile referitoare la marcajul CE şi de 
a opri înc lcarea prevederilor prezentei hot râri, în condi iile stabilite de autoritatea 
de supraveghere a pie ei; 
    b) în cazul în care neconformitatea continu , autoritatea de supraveghere a pie ei 
ia m surile necesare pentru a restrânge sau a interzice introducerea pe pia  a 
aparatului în cauz  ori pentru a asigura c  acesta este retras de pe pia  în 
conformitate cu procedura prev zut  la art. 7. 
    ART. 12 
    (1) Orice decizie luat  în temeiul prezentei hot râri care prevede restric ii la 
introducerea pe pia  şi/sau punerea în func iune a unui aparat trebuie s  stabileasc  
temeiul legal care a stat la baza acesteia. 
    (2) Decizia prev zut  la alin. (1) se notific  în termen de 72 de ore p r ii în cauz  
şi poate fi contestat  la instan a competent  potrivit legii. 
    ART. 13 
    În cazul în care produc torul ori reprezentantul s u autorizat nu este stabilit în 
România, responsabilit ile acestuia referitoare la introducerea pe pia  în România a 
aparatelor şi accesoriilor revin importatorului sau persoanei responsabile cu 
introducerea pe pia  a acestora. 
    ART. 14 
    (1) Constituie contraven ii urm toarele fapte şi se sanc ioneaz  dup  cum 
urmeaz : 
    a) nerespectarea de c tre produc tor a prevederilor art. 4 referitoare la cerin ele 
esen iale şi a prevederilor art. 5 alin. (1) referitoare la aplicarea standardelor 
armonizate, cu amend  de la 10.000 lei la 20.000 lei, retragerea de pe pia , 
interzicerea utiliz rii şi a introducerii pe pia  a produselor neconforme; 
    b) nerespectarea de c tre produc tor a prevederilor art. 8 referitoare la 
respectarea procedurilor pentru evaluarea conformit ii, cu amend  de la 5.000 lei la 
10.000 lei şi interzicerea comercializ rii pân  la o dat  stabilit  de organismul de 
supraveghere a pie ei de comun acord cu produc torul sau cu reprezentantul 
autorizat al acestuia, dup  caz, pentru eliminarea neconformit ilor; 
    c) nerespectarea de c tre produc tor a prevederilor art. 10 referitoare la aplicarea 
marcajului, cu amend  de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe pia  şi 
interzicerea introducerii pe pia  a produselor nemarcate sau marcate incorect pân  
la eliminarea neconformit ilor. 



    (2) Constatarea contraven iilor şi aplicarea sanc iunilor prev zute la alin. (1) se 
realizeaz  de ISCIR prin personalul împuternicit. 
    (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, dup  caz, de la data comunic rii acestuia 
jum tate din minimul amenzii prev zute la alin. (1), agentul constatator f când 
men iune despre aceast  posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sanc ionare 
a contraven iei. 
    (4) Dispozi iile referitoare la contraven ii, prev zute la alin. (1) - (3), se 
completeaz  cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contraven iilor, aprobat  cu modific ri şi complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare. 
    (5) Orice decizie luat  de ISCIR în baza prezentei hot râri, din care rezult  
sanc iuni şi restric ii de introducere pe pia  sau punere în func iune a aparatelor şi 
accesoriilor, men ioneaz  temeiul legal al deciziei, în condi iile prezentei hot râri, şi 
se aduce la cunoştin a Ministerului Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri. 
    ART. 15 
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrant  din prezenta hot râre. 
    ART. 16 
    Prezenta hot râre intr  în vigoare în 30 de zile de la data public rii în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
    ART. 17 
    La data intr rii în vigoare a prezentei hot râri, Hot rârea Guvernului nr. 453/2003 
privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia  a aparatelor consumatoare de 
combustibili gazoşi, republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 
9 iunie 2005, cu modific rile şi complet rile ulterioare, se abrog . 
 
 

                                     * 
 
    Prezenta hot râre transpune în legisla ia na ional  prevederile Directivei 
2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 330 din 16 decembrie 2009. 
 
                  PRIM-MINISTRU 
                     EMIL BOC 
 
                       Contrasemneaz : 
                       Ministrul economiei, comer ului şi 
                       mediului de afaceri, 
                       Ion Ariton 
 
                       Preşedintele Autorit ii Na ionale de 
                       Reglementare în Domeniul Energiei, 
                       Iulius Dan Plaveti 
 
                       Şeful Departamentului pentru 
                       Afaceri Europene, 
                       Bogdan M noiu 
 
    Bucureşti, 27 iulie 2011. 
    Nr. 775. 
 
 



 
    ANEXA 1 
 
                             CERIN E ESEN IALE 
 
    NOT : 
    Obliga iile care rezult  din cerin ele esen iale pentru aparatele din prezenta anex  
se aplic  şi accesoriilor la care exist  un risc asem n tor. 
 
    1. Condi ii generale 
    1.1. Aparatele trebuie proiectate şi fabricate astfel încât s  func ioneze în siguran  
şi s  nu prezinte pericol pentru persoane, animale domestice sau proprietate când se 
utilizeaz  în mod normal, conform defini iei prev zute la art. 1 alin. (2) din hot râre. 
    1.2. Atunci când sunt introduse pe pia , aparatele trebuie: 
    a) s  fie înso ite de instruc iunile tehnice pentru instalator; 
    b) s  fie înso ite de instruc iunile de utilizare şi de între inere pentru utilizator; 
    c) s  poarte etichete de aten ionare, care trebuie s  existe şi pe ambalaj. 
    Instruc iunile şi etichetele de aten ionare trebuie s  fie redactate în limba sau în 
limbile oficiale ale statelor membre de destina ie. 
    1.2.1. Instruc iunile tehnice pentru instalator trebuie s  con in  toate instruc iunile 
de instalare, reglare şi între inere necesare pentru a se asigura c  aceste opera ii 
sunt efectuate corect şi c  aparatul poate fi utilizat în siguran . Instruc iunile trebuie 
s  specifice, în special: 
    a) tipul de gaz utilizat; 
    b) presiunea de alimentare cu gaz; 
    c) debitul de aer proasp t necesar: 
    (i) pentru alimentarea cu aer de combustie; 
    (ii) pentru evitarea form rii amestecurilor periculoase de gaze nearse la aparatele 
care nu sunt prev zute cu dispozitivul men ionat la pct. 3.2.3; 
    d) condi iile de evacuare a gazelor de ardere; 
    e) caracteristicile şi cerin ele privind asamblarea pentru arz toarele cu aer insuflat 
şi corpurile de înc lzire care vor fi dotate cu astfel de arz toare, care asigur  
conformitatea cu cerin ele esen iale aplicabile aparatelor finite şi, dac  este cazul, cu 
lista combina iilor recomandate de produc tor. 
    1.2.2. Instruc iunile de utilizare şi între inere pentru utilizator trebuie s  con in  
toate informa iile necesare utiliz rii în siguran  şi trebuie, în special, s  atrag  
aten ia utilizatorului asupra oric ror restric ii privind utilizarea. 
    1.2.3. Etichetele de aten ionare de pe aparat şi ambalajul acestuia trebuie s  
indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea de alimentare cu gaz şi orice restric ii 
privind utilizarea, în special restric ia potrivit c reia aparatul trebuie instalat numai în 
zonele în care exist  ventila ie suficient . 
    1.3. Accesoriile destinate a fi utilizate într-un aparat trebuie s  fie proiectate şi 
fabricate astfel încât s  corespund  în totalitate destina iei când sunt încorporate 
conform instruc iunilor de instalare. 
    Instruc iunile de instalare, reglare, func ionare şi între inere trebuie s  fie furnizate 
împreun  cu accesoriile aferente. 
 
    2. Materiale 
    2.1. Materialele trebuie s  corespund  scopului pentru care sunt utilizate şi trebuie 
s  reziste la condi iile mecanice, chimice şi termice la care sunt prev zute a fi 
supuse. 
    2.2. Produc torul sau furnizorul aparatului trebuie s  garanteze propriet ile 
materialelor care sunt importante pentru siguran a aparatului. 
 



    3. Proiectarea şi fabrica ia 
    3.1. Generalit i 
    3.1.1. Aparatele trebuie s  fie fabricate astfel încât atunci când se utilizeaz  în 
mod normal s  nu poat  s  apar  instabilitate, deformare, rupere sau uzur  care ar 
putea diminua siguran a acestora. 
    3.1.2. Condensul produs la pornire şi/sau în timpul utiliz rii nu trebuie s  afecteze 
siguran a aparatelor. 
    3.1.3. Aparatele trebuie s  fie proiectate şi fabricate astfel încât riscul exploziei, în 
cazul unui incendiu de origine extern , s  fie minim. 
    3.1.4. Aparatele trebuie s  fie fabricate astfel încât s  se evite p trunderea apei şi 
a aerului fals în circuitul de gaze. 
    3.1.5. În eventualitatea unei fluctua ii de energie auxiliar  în limite normale, 
aparatele trebuie s  continue s  func ioneze în condi ii de siguran . 
    3.1.6. Fluctua ia anormal  sau întreruperea în alimentarea cu energie auxiliar  ori 
restabilirea acestei aliment ri nu trebuie s  constituie o surs  de pericol. 
    3.1.7. Aparatele trebuie s  fie proiectate şi fabricate astfel încât riscurile de origine 
electric  s  fie evitate. În domeniile aplicabile, conformarea cu obiectivele de 
siguran  privind riscurile electrice prev zute în Legea nr. 245/2004 privind 
securitatea general  a produselor, republicat , trebuie s  fie echivalent  cu 
îndeplinirea prezentei cerin e. 
    3.1.8. Toate componentele sub presiune ale unui aparat trebuie s  reziste la 
solicit rile mecanice şi termice la care sunt supuse, f r  nicio deformare care s  
afecteze siguran a. 
    3.1.9. Aparatele trebuie s  fie proiectate şi fabricate astfel încât o defec iune a 
dispozitivului de siguran , de control sau de reglaj s  nu constituie o surs  de 
pericol. 
    3.1.10. Dac  un aparat este dotat cu dispozitive de siguran  şi control, 
func ionarea dispozitivelor de siguran  nu trebuie s  fie influen at  de func ionarea 
dispozitivelor de control. 
    3.1.11. Toate p r ile aparatelor care sunt instalate sau reglate în faza de fabrica ie 
şi asupra c rora nu trebuie s  se intervin  de c tre utilizator ori de c tre instalator 
trebuie s  fie protejate corespunz tor. 
    3.1.12. Manetele şi alte dispozitive de comand  şi de reglaj trebuie s  fie marcate 
clar şi s  aib  instruc iuni corespunz toare, astfel încât s  se previn  orice eroare de 
manevr . Acestea trebuie s  fie concepute astfel încât s  împiedice manevrarea 
accidental . 
    3.2. Degajarea gazelor nearse 
    3.2.1. Aparatele trebuie s  fie fabricate astfel încât viteza de degajare a gazelor s  
nu prezinte pericol. 
    3.2.2. Aparatele trebuie s  fie fabricate astfel încât degajarea de gaze în timpul 
aprinderii, reaprinderii şi dup  stingerea fl c rii s  fie limitat , pentru a se evita 
acumularea periculoas  de gaze nearse în aparat. 
    3.2.3. Aparatele destinate utiliz rii în spa ii închise şi în camere trebuie s  fie 
dotate cu un dispozitiv special pentru a se evita acumularea periculoas  de gaze 
nearse în astfel de spa ii sau camere. Aparatele care nu sunt dotate cu aceste 
dispozitive trebuie s  fie folosite doar în locurile unde exist  ventila ie suficient  
pentru a se evita acumularea periculoas  de gaze nearse. Condi iile specifice de 
ventila ie a spa iului pentru instalarea acestor aparate, inând cont de caracteristicile 
speciale ale acestora, sunt prev zute în Ordinul preşedintelui Autorit ii Na ionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale, cu modific rile şi complet rile ulterioare. Aparatele de g tit de uz 
profesional şi aparatele alimentate cu gaze care con in componente toxice trebuie s  
fie dotate cu dispozitivele men ionate anterior. 



    3.3. Aprinderea 
    Aparatele trebuie s  fie fabricate astfel încât atunci când sunt utilizate în mod 
normal s  îndeplineasc  urm toarele condi ii: 
    a) aprinderea şi reaprinderea s  se efectueze lin; 
    b) s  fie asigurat  interaprinderea. 
    3.4. Arderea 
    3.4.1. Aparatele trebuie s  fie fabricate astfel încât atunci când se utilizeaz  în 
mod normal s  fie asigurat  stabilitatea fl c rii şi produsele de combustie s  nu 
con in  concentra ii inadmisibile de substan e nocive pentru s n tate. 
    3.4.2. Aparatele trebuie s  fie fabricate astfel încât atunci când se utilizeaz  în 
mod normal s  nu existe degaj ri accidentale de produse de combustie. 
    3.4.3. Aparatele conectate la un coş de evacuare a produselor de combustie 
trebuie s  fie fabricate astfel încât în condi ii de tiraj anormal s  nu apar  degaj ri de 
produse de combustie în cantit i periculoase în camera în care este utilizat aparatul. 
    3.4.4. Aparatele cu înc lzire independent  pentru uz casnic şi înc lzitoarele 
instantanee de ap  neracordate la un coş de evacuare a produselor de combustie nu 
trebuie s  produc , în camera sau în spa iul de func ionare, o concentra ie de 
monoxid de carbon care ar putea prezenta un pericol pentru s n tatea persoanelor 
expuse, avându-se în vedere durata previzibil  de expunere a acestora. 
    3.5. Utilizarea ra ional  a energiei 
    Aparatele trebuie s  fie fabricate astfel încât s  asigure utilizarea ra ional  a 
energiei corespunz tor nivelului tehnic al acestora şi s  in  seama de aspectele 
legate de siguran . 
    3.6. Temperaturile 
    3.6.1. P r ile aparatelor destinate s  fie amplasate în apropierea podelei sau a 
altor suprafe e nu trebuie s  ating  temperaturi care s  prezinte un pericol pentru 
zona înconjur toare. 
    3.6.2. Temperatura suprafe ei butoanelor şi a manetelor aparatelor destinate 
manipul rii nu trebuie s  prezinte un pericol pentru utilizator. 
    3.6.3. Temperatura suprafe elor p r ilor exterioare ale aparatelor pentru uz casnic, 
cu excep ia suprafe elor sau p r ilor prev zute pentru transmiterea c ldurii, nu 
trebuie s  prezinte în condi iile de func ionare un pericol pentru utilizator, în special 
pentru copii, motiv pentru care trebuie s  se ia în considerare un timp de reac ie 
corespunz tor. 
    3.7. Produsele alimentare şi apa folosite în scopuri sanitare 
    F r  a aduce atingere legisla iei în materie, materialele şi componentele utilizate la 
fabricarea unui aparat, care pot s  vin  în contact cu produsele alimentare sau cu 
apa folosit  în scopuri sanitare, nu trebuie s  afecteze calitatea acestora. 
 
    ANEXA 2 
 
                   PROCEDURA PENTRU ATESTAREA CONFORMIT II 
 
    1. Examinarea CE de tip 
    1.1. Examinarea CE de tip constituie acea parte a procedurii prin care un organism 
notificat verific  şi certific  c  un aparat, reprezentativ pentru produc ia avut  în 
vedere, îndeplineşte dispozi iile aplicabile prev zute în hot râre. 
    1.2. Produc torul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România ori 
într-un alt stat membru al Uniunii Europene trebuie s  depun  cererea pentru 
examinarea de tip la un singur organism notificat. 
    1.2.1. Cererea trebuie s  con in  urm toarele: 
    a) numele şi adresa produc torului şi, dac  cererea este depus  de reprezentantul 
autorizat, numele şi adresa acestuia; 



    b) o declara ie scris  din care s  reias  c  cererea nu a fost depus  la un alt 
organism notificat; 
    c) dosarul tehnic de fabrica ie, aşa cum este prev zut în anexa nr. 4 la hot râre. 
    1.2.2. Produc torul trebuie s  pun  la dispozi ia organismului notificat un aparat, 
reprezentativ pentru produc ia avut  în vedere, denumit în continuare tip. Organismul 
notificat poate s  solicite mai multe mostre ale tipului, dac  îi sunt necesare pentru 
programul de încerc ri. 
    Tipul poate acoperi suplimentar şi alte variante ale produsului, cu condi ia ca 
aceste variante s  nu aib  caracteristici diferite în ceea ce priveşte tipurile de risc. 
    1.3. Organismul notificat trebuie: 
    1.3.1. s  examineze dosarul tehnic de fabrica ie şi s  verifice dac  tipul a fost 
fabricat în conformitate cu dosarul tehnic de fabrica ie şi s  identifice elementele care 
au fost proiectate în conformitate cu dispozi iile relevante ale standardelor prev zute 
la art. 5 din hot râre şi cu cerin ele esen iale prev zute în hot râre; 
    1.3.2. s  efectueze sau s  dispun  efectuarea examin rilor corespunz toare 
şi/sau a încerc rilor pentru a verifica dac  solu iile adoptate de produc tor 
îndeplinesc cerin ele esen iale, acolo unde nu au fost aplicate standardele prev zute 
la art. 5 din hot râre; 
    1.3.3. s  efectueze sau s  dispun  efectuarea examin rilor şi/sau a încerc rilor 
corespunz toare pentru a verifica dac  standardele relevante sunt aplicate efectiv, 
atunci când produc torul a ales s  procedeze astfel, asigurându-se în acest mod 
conformitatea cu cerin ele esen iale. 
    1.4. Dac  tipul îndeplineşte dispozi iile hot rârii, organismul notificat trebuie s  
emit  solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie s  con in  
concluziile examin rii, condi iile, dac  este cazul, de valabilitate a acestuia şi datele 
necesare pentru identificarea tipului certificat şi, dac  este relevant, descrieri ale 
func ion rii acestuia. La certificat se anexeaz  elemente tehnice relevante, cum ar fi 
desene şi diagrame. 
    1.5. Organismul notificat trebuie s  informeze de îndat  celelalte organisme 
notificate cu privire la emiterea certificatului de examinare CE de tip şi la orice 
modific ri aduse tipului men ionat, aşa cum se prevede la pct. 1.7. Acestea pot s  
ob in  o copie a certificatului de examinare CE de tip şi/sau a anexelor acestuia şi, în 
urma unei cereri justificate, a rapoartelor privind examin rile şi încerc rile efectuate. 
    1.6. Un organism notificat care refuz  s  emit  sau retrage un certificat de 
examinare CE de tip trebuie s  informeze Ministerul Economiei, Comer ului şi 
Mediului de Afaceri şi celelalte organisme notificate cu privire la aceasta, motivându-
şi decizia. 
    1.7. Solicitantul trebuie s  informeze permanent organismul notificat care a emis 
certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modific rile aduse tipului 
certificat care ar putea s  afecteze conformitatea cu cerin ele esen iale. Modific rile 
aduse tipului certificat trebuie s  primeasc  o aprobare suplimentar  de la 
organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip atunci când astfel 
de modific ri afecteaz  conformitatea cu cerin ele esen iale sau cu condi iile 
prescrise pentru utilizarea aparatului. Aceast  aprobare suplimentar  este acordat  
sub forma unei anexe la certificatul original de examinare CE de tip. 
 
    2. Declara ia de conformitate CE cu tipul 
    2.1. Declara ia de conformitate CE cu tipul este acea parte a procedurii prin care 
produc torul declar  c  aparatele în cauz  sunt conforme cu tipul descris în 
certificatul de examinare CE de tip şi corespund cerin elor esen iale aplicabile 
prev zute în hot râre. Produc torul ori reprezentantul s u autorizat stabilit în cadrul 
Comunit ii Europene aplic  marcajul CE pe fiecare aparat şi întocmeşte o declara ie 
de conformitate. Declara ia de conformitate poate acoperi unul sau mai multe aparate 
şi trebuie s  fie p strat  de c tre produc tor. Marcajul CE trebuie înso it de num rul 



de identificare al organismului notificat responsabil pentru verific rile aleatorii 
precizate la pct. 2.3. 
    2.2. Produc torul trebuie s  ia toate m surile necesare pentru a se asigura c  
procesul de fabrica ie, inclusiv verificarea şi încercarea final  a produsului, are drept 
rezultat omogenitatea produc iei şi conformitatea aparatelor cu tipul descris în 
certificatul de examinare CE de tip şi cu cerin ele corespunz toare prev zute în 
hot râre. Un organism notificat, ales de produc tor, trebuie s  efectueze verific ri 
aleatorii ale aparatelor, conform specifica iilor prev zute la pct. 2.3. 
    2.3. Organismul notificat trebuie s  efectueze verific ri ale aparatelor la fa a locului 
prin sondaj, la intervale de un an sau mai pu in. Pentru a se asigura conformitatea cu 
cerin ele esen iale corespunz toare prev zute în hot râre, trebuie s  se examineze 
un num r adecvat de aparate şi trebuie s  se efectueze încerc rile corespunz toare 
stabilite în standardele relevante men ionate la art. 5 din hot râre sau încerc ri 
echivalente. Organismul notificat determin  în fiecare caz dac  încerc rile 
men ionate trebuie efectuate în totalitate sau par ial. Atunci când unul sau mai multe 
aparate sunt respinse, organismul notificat trebuie s  ia m surile corespunz toare 
pentru a împiedica comercializarea acestora. 
 
    3. Declara ia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calit ii produc iei) 
    3.1. Declara ia de conformitate CE cu tipul (asigurarea calit ii produc iei) este 
procedura prin care un produc tor care îndeplineşte obliga iile prev zute la pct. 3.2 
declar  c  aparatele în cauz  sunt conforme cu tipul descris în certificatul de 
examinare CE de tip şi îndeplinesc cerin ele esen iale aplicabile prev zute în 
hot râre. Produc torul ori reprezentantul s u autorizat stabilit în cadrul Comunit ii 
Europene trebuie s  aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi s  întocmeasc  o 
declara ie de conformitate. Aceast  declara ie poate acoperi unul sau mai multe 
aparate şi trebuie s  fie p strat  de produc tor. Marcajul CE trebuie înso it de 
num rul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea 
conformit ii CE. 
    3.2. Produc torul aplic  un sistem de calitate care s  asigure conformitatea 
aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerin ele 
esen iale aplicabile prev zute în hot râre. Produc torul este supus supravegherii CE 
specificate la pct. 3.4. 
    3.3. Sistemul calit ii 
    3.3.1. Produc torul trebuie s  înainteze unui organism de certificare ales de el o 
cerere pentru aprobarea sistemului s u de calitate pentru aparatele în cauz . 
Cererea trebuie s  con in  urm toarele: 
    a) documenta ia sistemului calit ii; 
    b) un angajament de îndeplinire a obliga iilor care decurg din sistemul calit ii 
aprobat; 
    c) un angajament de men inere a sistemului calit ii aprobat, pentru a asigura 
eficacitatea şi corectitudinea continu  ale acestuia; 
    d) documenta ia referitoare la tipul certificat şi o copie a certificatului de examinare 
CE de tip. 
    3.3.2. Toate elementele, cerin ele şi dispozi iile adoptate de produc tor trebuie s  
figureze într-o documenta ie sistematizat  şi ordonat  sub form  de m suri, metode 
de lucru şi instruc iuni scrise. Aceast  documenta ie a sistemului calit ii trebuie s  
permit  o interpretare uniform  a programelor, planurilor, manualelor şi înregistr rilor 
privind calitatea. Aceasta trebuie s  con in , în special, o descriere corespunz toare 
a: 
    a) obiectivelor sistemului calit ii, structurii organizatorice şi responsabilit ilor 
conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatelor; 
    b) proceselor tehnologice de fabrica ie, controlului calit ii şi tehnicilor de asigurare 
a calit ii şi ac iunilor sistematice care vor fi folosite; 



    c) examin rilor şi încerc rilor care vor fi efectuate înainte de, în cursul şi dup  
fabrica ie şi frecven a cu care acestea vor fi efectuate; 
    d) metodei de urm rire a realiz rii calit ii aparatelor şi a func ion rii efective a 
sistemului calit ii. 
    3.3.3. Organismul notificat procedeaz  la examinarea şi evaluarea sistemului 
calit ii pentru a stabili dac  acesta îndeplineşte cerin ele men ionate la pct. 3.3.2. 
Organismul notificat consider  conformitatea cu cerin ele respective pentru sistemele 
calit ii care pun în aplicare standardele armonizate corespunz toare. Organismul 
notificat trebuie s  notifice produc torului decizia sa şi s  informeze celelalte 
organisme notificate cu privire la aceasta. Notificarea pentru produc tor trebuie s  
con in  concluziile examin rii, numele şi adresa organismului notificat şi decizia 
motivat  referitoare la aparatele şi accesoriile în cauz . 
    3.3.4. Produc torul trebuie s  informeze permanent organismul notificat care a 
aprobat sistemul calit ii cu privire la orice actualizare a sistemului calit ii în func ie 
de modific rile aduse, de exemplu noi tehnologii şi concepte de calitate. Organismul 
notificat trebuie s  examineze modific rile propuse şi s  decid  dac  sistemul calit ii 
modificat respect  dispozi iile relevante sau dac  este necesar  reevaluarea. 
Organismul notificat comunic  produc torului decizia sa. Notificarea trebuie s  
includ  concluziile inspec iei şi decizia motivat  a evalu rii. 
    3.3.5. Un organism notificat care îşi retrage aprobarea pentru un sistem de calitate 
trebuie s  informeze celelalte organisme notificate şi s  prezinte motivele deciziei 
sale. 
    3.4. Supravegherea CE 
    3.4.1. Scopul supravegherii CE este asigurarea îndeplinirii corecte de c tre 
produc tor a cerin elor ce decurg din sistemul calit ii aprobat. 
    3.4.2. Produc torul trebuie s  permit  accesul organismului notificat pentru 
inspec ie la locurile de produc ie, control, încercare şi depozitare şi trebuie s  îi 
furnizeze toate datele necesare, în special: 
    a) documenta ia sistemului calit ii; 
    b) înregistr rile privind calitatea, de exemplu rapoarte ale controalelor şi date 
privind încerc rile, date despre calibrare, rapoarte privind calific rile personalului în 
cauz . 
    3.4.3. Organismul notificat trebuie s  efectueze o verificare cel pu in o dat  la 2 ani 
pentru a se asigura c  produc torul men ine şi aplic  sistemul de calitate aprobat şi 
trebuie s  prezinte acestuia un raport al verific rii. 
    3.4.4. În plus, organismul notificat poate s  fac  vizite inopinate la produc tor. În 
cadrul acestor vizite, organismul notificat poate s  efectueze sau s  dispun  
efectuarea de încerc ri pe aparate. Organismul notificat trebuie s  furnizeze 
produc torului un raport al inspec iei şi, dac  este cazul, un raport al încerc rilor. 
    3.4.5. La cerere, produc torul trebuie s  pun  la dispozi ia organismului de 
supraveghere a pie ei raportul organismului notificat. 
 
    4. Declara ia de conformitate CE de tip (asigurarea calit ii produsului) 
    4.1. Declara ia de conformitate CE de tip (asigurarea calit ii produsului) este acea 
parte a procedurii prin care un produc tor care îndeplineşte obliga iile prev zute la 
pct. 4.2 declar  c  aparatele în cauz  sunt conforme cu tipul descris în certificatul de 
examinare CE de tip şi îndeplinesc cerin ele esen iale aplicabile prev zute în 
hot râre. Produc torul ori reprezentantul s u autorizat stabilit în cadrul Comunit ii 
Europene trebuie s  aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi s  întocmeasc  o 
declara ie de conformitate. Declara ia men ionat  poate acoperi unul sau mai multe 
aparate şi trebuie s  fie p strat  de produc tor. Marcajul CE trebuie înso it de 
num rul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea CE. 



    4.2. Produc torul trebuie s  aplice un sistem de calitate aprobat, conform pct. 4.3, 
pentru inspec ia final  a aparatelor şi test rii, şi este supus supravegherii CE conform 
pct. 4.4. 
    4.3. Sistemul calit ii 
    4.3.1. Conform prezentei proceduri, produc torul trebuie s  depun  la un organism 
notificat ales de el o cerere pentru aprobarea sistemului s u de calitate pentru 
aparatele în cauz . Cererea trebuie s  con in  urm toarele: 
    a) documenta ia sistemului calit ii; 
    b) un angajament de îndeplinire a obliga iilor care decurg din sistemul calit ii 
aprobat; 
    c) un angajament de men inere a sistemului calit ii aprobat, pentru a asigura 
eficacitatea şi corectitudinea acestuia; 
    d) documenta ia referitoare la tipul certificat şi o copie a certificatului de examinare 
CE de tip. 
    4.3.2. Ca parte a sistemului calit ii, este necesar s  se examineze fiecare aparat 
şi s  se efectueze încerc rile corespunz toare prev zute în standardul (standardele) 
relevant(e) men ionat(e) la art. 5 din hot râre sau încerc rile echivalente pentru a 
verifica conformitatea aparatului cu cerin ele esen iale aplicabile prev zute în 
hot râre. Toate elementele, cerin ele şi dispozi iile adoptate de produc tor trebuie s  
figureze într-o documenta ie sistematizat  şi ordonat  sub form  de m suri, 
proceduri şi instruc iuni scrise. Aceast  documenta ie a sistemului calit ii trebuie s  
permit  o interpretare uniform  a programelor, planurilor, manualelor şi înregistr rilor 
privind calitatea. Documenta ia sistemului calit ii trebuie s  con in , în special, o 
descriere corespunz toare a: 
    a) obiectivelor sistemului calit ii, structurii organizatorice şi responsabilit ilor 
conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului; 
    b) verific rilor şi încerc rilor ce urmeaz  s  se realizeze dup  fabrica ie; 
    c) metodelor de verificare a func ion rii efective a sistemului calit ii. 
    4.3.3. Organismul notificat trebuie s  examineze şi s  evalueze sistemului calit ii 
pentru a stabili dac  acesta îndeplineşte cerin ele men ionate la pct. 4.3.2. 
Organismul notificat prezum  conformitatea cu cerin ele respective pentru sistemele 
calit ii care implementeaz  standardele armonizate corespunz toare. Organismul 
notificat trebuie s  notifice decizia sa produc torului şi s  informeze celelalte 
organisme notificate cu privire la aceasta. Notificarea pentru produc tor trebuie s  
con in  concluziile examin rii, numele şi adresa organismului notificat şi decizia 
motivat  a evalu rii efectuate asupra aparatelor în cauz . 
    4.3.4. Produc torul trebuie s  informeze permanent organismul notificat care a 
aprobat sistemul calit ii cu privire la orice modificare a sistemului calit ii care este 
necesar , de exemplu cu privire la tehnologii şi concepte noi privind calitatea. 
Organismul notificat trebuie s  examineze modific rile propuse şi s  decid  dac  
sistemul calit ii modificat respect  dispozi iile relevante sau dac  este necesar  o 
reevaluare. Organismul notificat trebuie s  comunice produc torului decizia sa. 
Notificarea trebuie s  con in  concluziile inspec iei şi decizia motivat  a evalu rii. 
    4.3.5. Un organism notificat care retrage aprobarea pentru un sistem de calitate 
trebuie s  informeze celelalte organisme notificate cu privire la aceasta şi s  îşi 
motiveze decizia. 
    4.4. Supravegherea CE 
    4.4.1. Scopul supravegherii CE este de a se asigura c  produc torul îndeplineşte 
în totalitate obliga iile care îi revin din sistemul calit ii aprobat. 
    4.4.2. Produc torul trebuie s  permit  accesul organismului notificat în vederea 
inspec iei la locurile de control, de încercare şi depozitare şi trebuie s  îi furnizeze 
toate datele necesare, în special: 
    a) documenta ia sistemului calit ii; 



    b) înregistr rile privind calitatea, de exemplu rapoartele controalelor şi datele 
etalon rilor, rapoartele privind calific rile personalului în cauz . 
    4.4.3. Organismul notificat trebuie s  efectueze o verificare cel pu in o dat  la 2 ani 
pentru a se asigura c  produc torul men ine şi aplic  sistemul de calitate aprobat şi 
trebuie s  prezinte acestuia un raport al verific rii. 
    4.4.4. În plus, organismul notificat poate face vizite inopinate la produc tor. În 
cursul acestor vizite, organismul notificat poate s  efectueze sau s  dispun  
efectuarea de încerc ri pe aparate. Organismul notificat trebuie s  îi furnizeze 
produc torului un raport al inspec iei şi, dac  este cazul, un raport al încerc rilor. 
    4.4.5. La cerere, produc torul trebuie s  pun  la dispozi ia organismului de 
supraveghere a pie ei raportul organismului notificat. 
 
    5. Verificarea CE 
    5.1. Verificarea CE este procedura prin care produc torul ori reprezentantul s u 
autorizat stabilit în cadrul Comunit ii Europene asigur  şi declar  c  aparatele care 
fac obiectul dispozi iilor pct. 3 sunt conforme cu modelul descris în certificatul de 
examinare CE de tip şi corespund cerin elor aplicabile prev zute în hot râre. 
    5.2. Produc torul ori reprezentantul s u autorizat stabilit în cadrul Comunit ii 
Europene trebuie s  ia toate m surile necesare în aşa fel încât procesul de produc ie 
s  asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE 
de tip şi cu cerin ele aplicabile prev zute în hot râre. Produc torul ori reprezentantul 
s u autorizat stabilit în cadrul Comunit ii Europene aplic  marcajul CE pe fiecare 
aparat şi întocmeşte o declara ie de conformitate. Declara ia de conformitate se 
poate referi la unul sau mai multe aparate şi trebuie s  r mân  în posesia 
produc torului ori a reprezentantului s u autorizat stabilit în cadrul Comunit ii 
Europene. 
    5.3. Organismul notificat trebuie s  efectueze examin rile şi testele 
corespunz toare pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerin ele prev zute în 
hot râre, fie prin examinarea şi testarea fiec rui aparat, dup  cum se specific  la pct. 
5.4, fie prin examinarea şi testarea aparatelor pe baz  statistic , dup  cum se 
specific  la pct. 5.5, la alegerea produc torului. 
    5.4. Verificarea prin controlul şi examinarea fiec rui aparat 
    5.4.1. Toate aparatele trebuie examinate individual şi trebuie efectuate testele 
corespunz toare, precizate în standardele men ionate la art. 5 din hot râre sau 
testele echivalente, în scopul verific rii conformit ii lor cu tipul descris în certificatul 
de examinare CE de tip şi cu cerin ele aplicabile prev zute în hot râre. 
    5.4.2. Organismul notificat trebuie s  aplice sau s  asigure aplicarea num rului de 
identificare pe fiecare aparat şi s  întocmeasc  un certificat de conformitate în 
leg tur  cu testele efectuate. Certificatul de conformitate se poate referi la unul sau 
mai multe aparate. 
    5.4.3. Produc torul ori reprezentantul s u autorizat trebuie s  asigure c  poate 
furniza certificatele de conformitate emise de organismul notificat, la cerere. 
    5.5. Verificarea statistic  
    5.5.1. Produc torii trebuie s  prezinte aparatele fabricate sub form  de loturi de 
produc ie uniforme şi trebuie luate toate m surile necesare în aşa fel încât procesul 
de produc ie s  asigure uniformitatea fiec rui lot de produc ie realizat. 
    5.5.2. Controlul statistic se efectueaz  dup  cum urmeaz : 
    Aparatele fac obiectul controlului statistic în func ie de parametrii tehnico-
func ionali. Acestea trebuie grupate în loturi de produc ie identificabile, con inând 
aparate de un singur model, produs în aceleaşi condi ii. Un lot se examineaz  la 
intervale alese în mod aleatoriu. Aparatele care constituie un eşantion se 
examineaz  individual şi sunt supuse încerc rilor corespunz toare, conform 
standardelor aplicabile men ionate la art. 5 din hot râre sau se efectueaz  încerc ri 



cu efect echivalent pentru a se stabili dac  lotul se accept  sau se respinge. Se 
aplic  un sistem de eşantionare cu urm toarele caracteristici: 
    a) un nivel de calitate corespunz tor unei probabilit i de acceptare de 95%, cu un 
procent de neconformitate cuprins între 0,5 şi 1,5%; 
    b) o calitate limit  corespunz toare unei probabilit i de acceptare de 5%, cu un 
procent de neconformitate cuprins între 5 şi 10%. 
    5.5.3. În cazul în care loturile de produc ie sunt acceptate, organismul notificat 
trebuie s  aplice sau s  dispun  aplicarea num rului s u de identificare pe fiecare 
aparat şi s  întocmeasc  un certificat de conformitate pentru încerc rile efectuate. 
Toate aparatele din lotul respectiv pot fi introduse pe pia , cu excep ia acelor 
aparate din eşantion care au fost g site neconforme. În cazul în care un lot este 
respins, organismul notificat trebuie s  ia m surile corespunz toare pentru a 
împiedica introducerea pe pia  a acelui lot. În cazul respingerii frecvente a loturilor, 
organismul notificat poate suspenda verificarea statistic . Produc torul poate, cu 
aprobarea organismului notificat, s  aplice num rul de identificare al acestuia în 
timpul fabrica iei. 
    5.5.4. Produc torul ori reprezentantul s u autorizat trebuie s  fie în m sur  s  
prezinte, la cerere, organismului de supraveghere a pie ei certificatele de 
conformitate emise de organismul notificat. 
 
    6. Verificarea CE a fiec rui produs 
    6.1. Verificarea CE a fiec rui produs este procedura prin care produc torul ori 
reprezentantul s u autorizat stabilit în cadrul Comunit ii Europene asigur  şi declar  
c  aparatul în cauz , pentru care s-a emis certificatul men ionat la pct. 2, este 
conform cu cerin ele aplicabile prev zute în hot râre. Produc torul sau 
reprezentantul s u autorizat trebuie s  aplice marcajul CE pe aparat şi s  
întocmeasc  o declara ie de conformitate scris  pe care s  o p streze. 
    6.2. Organismul notificat trebuie s  examineze aparatul şi s  efectueze încerc rile 
corespunz toare, inând seama de documenta ia de proiectare, pentru a asigura 
conformitatea acestuia cu cerin ele esen iale prev zute în hot râre. 
    Organismul notificat trebuie s  aplice sau s  dispun  aplicarea num rului s u de 
identificare pe aparatul certificat şi trebuie s  întocmeasc  un certificat de 
conformitate cu privire la încerc rile efectuate. 
    6.3. Scopul documenta iei tehnice cu privire la proiectarea aparatului, aşa cum se 
men ioneaz  în anexa nr. 4 la hot râre, este de a permite evaluarea conformit ii cu 
cerin ele prev zute în hot râre şi o în elegere a proiectului, fabrica iei şi func ion rii 
aparatului. 
    Documenta ia de proiectare men ionat  în anexa nr. 4 la hot râre trebuie s  fie 
pus  la dispozi ia organismului notificat. 
    6.4. Dac  organismul notificat consider  necesar, examin rile şi încerc rile pot fi 
efectuate dup  instalarea aparatului. 
    6.5. Produc torul ori reprezentantul s u autorizat trebuie s  se asigure c  este în 
m sur  s  prezinte, la cerere, organismului de supraveghere a pie ei certificatele de 
conformitate emise de organismul notificat. 
 
 
    ANEXA 3 
 
                MARCAJUL CE DE CONFORMITATE ŞI INSCRIP ION RI 
 
    1. Marcajul CE*) de conformitate const  din ini ialele "CE" în forma urm toare: 
------------ 
    *) Marcajul CE este reprodus în facsimil. 
 



     ______ 
    |  CE  | 
    |______| 
 
    Figura 1Lex: Marcajul CE de conformitate 
 
    Marcajul CE trebuie urmat de num rul de identificare al organismului notificat 
implicat în faza de control al produc iei. 
    2. Aparatul sau placa de timbru trebuie s  poarte marcajul CE al turi de 
urm toarele inscrip ion ri: 
    a) denumirea produc torului sau simbolul de identificare; 
    b) denumirea comercial  a aparatului; 
    c) tipul de alimentare electric  folosit, dac  este aplicabil; 
    d) categoria aparatului; 
    e) ultimele dou  cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE. 
    Pot fi ad ugate informa iile necesare instal rii aparatului, în func ie de natura 
acestuia. 
    3. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau m rit, trebuie respectate 
propor iile date în desenul la scar  de mai sus. 
    Componentele marcajului CE trebuie s  aib  aceeaşi dimensiune pe vertical , 
care nu poate fi mai mic  de 5 mm. 
 
    ANEXA 4 
 
                          DOSARUL TEHNIC DE FABRICA IE 
 
    Dosarul tehnic de fabrica ie trebuie s  con in  urm toarele informa ii, în m sura în 
care organismul notificat le solicit  pentru efectuarea evalu rii: 
    a) o descriere general  a aparatului; 
    b) proiecte de execu ie, desene de fabrica ie şi diagrame ale componentelor, 
subansamblurilor, circuitelor; 
    c) descrieri şi note explicative necesare pentru în elegerea celor de mai sus, 
inclusiv a func ion rii aparatelor; 
    d) o list  cu standardele prev zute la art. 5 din hot râre, aplicate total sau par ial, 
şi descrieri ale solu iilor adoptate pentru îndeplinirea cerin elor esen iale, atunci când 
nu au fost aplicate standardele prev zute la art. 5 din hot râre; 
    e) rapoarte de încercare; 
    f) instruc iuni pentru instalare şi utilizare. 
    Dac  este cazul, documenta ia tehnic  trebuie s  con in  urm toarele elemente: 
    a) certificatele accesoriilor încorporate în aparate; 
    b) certificate referitoare la metodele de fabrica ie şi/sau de inspec ie şi control al 
aparatelor; 
    c) orice alt document care face posibil ca organismul notificat s  îşi 
îmbun t easc  evaluarea. 
 
    ANEXA 5 
 
                              CRITERII MINIME 
                 pentru evaluarea organismelor notificate 
 
    Organismele notificate desemnate de Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului 
de Afaceri trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condi ii minime: 
    a) s  dispun  de personal şi de mijloace şi aparatur  necesare; 



    b) personalul acestora trebuie s  dea dovad  de competen  tehnic  şi integritate 
profesional ; 
    c) personalul de conducere şi tehnic al acestora trebuie s  dea dovad  de 
independen  în efectuarea încerc rilor, preg tirea rapoartelor, emiterea certificatelor 
şi efectuarea supravegherii prev zute în hot râre în raport cu toate cercurile, 
grupurile sau persoanele implicate direct ori indirect în domeniul aparatelor; 
    d) personalul acestora trebuie s  p streze secretul profesional; 
    e) s  de in  o asigurare de r spundere civil , cu excep ia cazului în care 
r spunderea este asumat  de stat, conform legisla iei na ionale. 
    Ministerul Economiei, Comer ului şi Mediului de Afaceri trebuie s  verifice periodic 
îndeplinirea condi iilor prev zute la lit. a) şi b). 
 
                              --------------- 


