
REFERAT 

 Comisia de elaborare a actelor normative din cadrul A.N.P.C., având în vedere 
prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, 
şi ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în 
ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 339/93,  

   Şi, în conformitate cu Decizia Comisiei 2016/575 din 14 aprilie 2016 de prelungire a 
valabilităţii Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri 
prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piaţă decât brichete cu caracteristici 
de siguranţă pentru copii şi să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 98/4 din 14.04.2016, vă 
supune spre aprobare propunerea de Ordin privind adoptarea măsurilor prin care 

se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de 

siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor 

fantezie. 

 Faţă de cele precizate mai sus, vă rugăm să avizaţi proiectul de act normativ 
anexat şi, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, vă rugăm să dispuneţi inserarea respectivului 
proiect pe pagina de WEB a  A.N.P.C., afişarea la sediul instituţiei şi comunicarea 
către mass-media a acestei iniţiative. 

 

Ordin 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării   

Deciziei Comisiei nr. 2006/502/CE din 11 mai 2006 de obligare a statelor membre să 
adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât 

brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe 
piață a brichetelor fantezie 

 
 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Deciziei Comisiei nr. 
2006/502/CE din 11 mai 2006 de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin 
care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteristici de 
siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie,  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a 
produselor, republicată, şi ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de 
supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare 
a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,  

 În temeiul art.5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările 



ulterioare, precum şi al art.11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului  nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare  

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi preşedintele 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:  

Art. 1. - (1) Declaraţia de conformitate însoţeşte fiecare unitate de transport al 
produsului şi este furnizată fiecărui distribuitor sau vânzător căruia produsul îi este 
vândut ori livrat de producător.  
(2) Declaraţia specifică:   
a) că produsul este conform cu Standardul european EN 13869+A1:2011 Brichete. 
Rezistențã la acțiunea copiilor. Cerințe de securitate și metode de încercare;   
b) numele şi adresa producătorului;   
c) perioada (perioadele), care să nu depăşească 31 de zile, în decursul căreia 
(cărora) brichetele au fost fabricate;   
d) adresa locului de fabricaţie, dacă diferă de cea menţionată la lit. b).   
 
Art. 2. Marcarea produselor se va face astfel: 
a) brichetele vândute în pachete ambalate de câte 1, 2, 3 sau 4 brichete trebuie să 
aibă informaţii de securitate imprimate ori pe pachet ori într-o broşură inclusă în 
pachet;   
b) brichetele destinate vânzării dintr-un modul de expunere - display -, cuprinzând 50 
de brichete ce urmează să fie vândute individual către consumatori, trebuie să aibă 
informaţii de securitate imprimate pe modulul de expunere - display - şi vizibile pentru 
consumatorii care cumpără;   
c) indiferent de forma de vânzare menţionată la lit. a) sau b), informaţiile de 
securitate nu sunt necesare pe fiecare brichetă vândută, dar trebuie să fie lizibile şi 
plasate într-un loc vizibil pentru consumatori;   
d) toate informaţiile de securitate (instrucţiuni ori avertismente sau ambele) pot fi 
prezentate fie sub formă de text, fie sub formă de simboluri de securitate;   
e) brichetele reîncărcabile intră sub incidenţa unor cerinţe de securitate suplimentare, 
în conformitate cu clauza 6.5 din standardul ISO 9994:2006, în care se menţionează 
faptul că fiecare brichetă reîncărcabilă trebuie să fie însoţită de instrucţiuni şi 
avertismente specifice. 
 
Art. 3. -  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritatea 
vamală permite punerea în liberă circulaţie a brichetelor definite la art. 1 pct. 1 din 
Deciziei Comisiei nr. 2006/502/CE din 11 mai 2006 de obligare a statelor membre să 
adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât brichete 
cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a 
brichetelor fantezie, numai pe baza declaraţiei de conformitate prevăzute la art. 1 din 
prezentul Ordin, întocmite de producător, pe care importatorul trebuie să o anexeze 
în original la declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie. 
(2) Potrivit art. 27 paragraf (3) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a 
cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește 
comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, în 
cazul produselor importate din ţări terţe, dacă la controlul documentar sau fizic 
autoritatea vamală are îndoieli cu privire la conformitatea brichetelor sau dacă 
importatorul nu prezintă declaraţia de conformitate prevăzută la alin. (1), autoritatea 



vamală suspendă operaţiunea de punere în liberă circulaţie şi notifică în scris, de 
îndată, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.   
(3) Procedura aplicabilă în această situaţie este cea prevăzută de Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008.  
 
Art. 4. -  (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va transmite 
Comisiei Europene informaţii privind adoptarea prezentului ordin, precum şi 
informaţiile prevăzute la art. 17(1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 
(2) Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2017. 
 
Art. 5. -  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


