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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă  

a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în  

atmosfere potenţial explozive 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale    

Domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial 

explozive – domeniul produselor ATEX–- este reglementat în prezent, la nivel comunitar, prin 

Directiva 94/9/CE privind alinierea legislaţiilor statelor membre privind echipamentele şi 

sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. Prevederile acestui act 

normativ comunitar au fost transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului 

nr.752/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și 

sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În anul 2008, la nivel european, a fost adoptat „Noul Cadru Legislativ” (NCL) în domeniul liberei 

circulații a mărfurilor, ale cărui obiective sunt de a alinia legislaţia de armonizare a Uniunii 

Europene și de a elimina lacunele observate în mai multe sectoare industriale. NCL este constituit 

din trei instrumente, complementare și strâns corelate, și anume: 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, Decizia 

nr.768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru 

comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului 

(Decizia NCL) și Regulamentul (CE) nr.764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a 

anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat 

membru. 

Un obiectiv principal al Comisiei Europene este acela de a aduce legislația de armonizare a 

produselor în conformitate cu dispozițiile de referință ale Deciziei NCL. Pentru îndeplinirea 

acestui obiectiv, în februarie 2014, a fost adoptat un "Pachet de Aliniere" format din opt directive, 

care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 29 martie 2014. Printre acestea se 

află și  Directiva 2014/34/UE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la 

echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (”noua 

Directivă ATEX”), care abrogă Directiva 94/9/CE (directiva ATEX), în scopul reformării și 

alinierii domeniului la noul cadru legislativ. 

Dispozițiile Deciziei NCL și cele ale regulamentelor NCL sunt complementare. Decizia NCL 
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conține obligațiile care le revin operatorilor economici și organismelor notificate, permițând 

autorităților de supraveghere a pieței și autorităților competente să îndeplinească în mod adecvat 

sarcinile care le sunt impuse de regulamente și să asigure o aplicare eficientă și coerentă a 

legislației UE privind produsele. 

Având în vedere că directivele aliniate la noul cadru de reglementare conţin cerinţe noi pentru 

organismele notificate de certificare a produselor, este necesară renotificarea acestora pe noua 

directivă. Astfel, în sistemul NANDO, instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat 

de Comisia Europeană, vor coexista pe o perioadă tranzitorie, organisme notificate conform 

legislaţiei anterioare şi organisme renotificate conform noilor directive. La momentul punerii în 

aplicare a noilor directive, notificarea aferentă legislaţiei anterioare va fi retrasă automat din 

sistemul NANDO. 

În acest sens, Comisia Europeană a subliniat necesitatea ca, la nivel european, renotificarea să se 

realizeze cu cel puțin două luni înainte de termenul de aplicare a noilor directive, astfel încât 

celelalte state membre, inclusiv Comisia Europeană, să se poată pronunţa în timp util asupra 

notificării, având acum posibilitatea de a formula obiecţii. 

Întrucât renotificarea implică reevaluarea organismelor notificate de către organismul naţional de 

acreditare, desemnarea lor pe noua hotărâre de Guvern și, respectiv, notificarea la Comisia 

Europeană pe noua Directivă ATEX, iar acest proces nu poate fi iniţiat decât după publicarea în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prin care se transpune noua 

Directivă ATEX, pentru a respecta termenul de renotificare dat de Comisia Europeană, este 

necesar ca publicarea hotărârii să se facă în cel mai scurt timp posibil, dar cel puțin cu 6 luni mai 

devreme de intrarea ei în vigoare. În cazul în care notificarea organismelor și publicarea acestora 

pe site-ul NANDO al Comisiei Europene nu se va realiza până la data de 19.04.2016, acestea nu 

vor mai putea să își desfășoare activitatea după această dată. 

Pentru a asigura compatibilitatea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în domeniu, a fost 

elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru transpunerea integrală a prevederilor 

Directivei 2014/34/UE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la 

echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (”noua 

Directivă ATEX”). 

  

2. Schimbări preconizate  

Cele mai importante modificări aduse prin prezentul proiect de act normativ față de  Hotărârea 

Guvernului nr.752/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: 

- introducerea definițiilor unitare ale termenilor care sunt utilizați în mod curent în legislația de 

armonizare a Uniunii Europene; 

- clarificarea obligaţiilor producătorilor și ale reprezentanților autorizați și introducerea unor 

obligații pentru importatori și distribuitori; 

- introducerea unor obligații suplimentare pentru toți operatorii economici în materie de 

trasabilitate; 

- detalierea dispoziţiilor privind aplicarea celor două marcaje care se aplică  pe produsele ATEX;  

- stabilirea unor cerințe specifice pentru autorităţile de notificare și adaptarea procedurii de 

notificare a organismelor de evaluare a conformității la noile prevederi legale; 

- consolidarea cerințelor pentru organismele de evaluare a conformității în vederea notificării, 

inclusiv pentru filialele şi subcontractanții lor care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe; 

- includerea unor noi dispoziții privind supravegherea pieței, precum și proceduri privind clauza 

de salvgardare; 
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- completarea sistemului existent cu o procedură în baza căreia părțile interesate să fie informate 

cu privire la măsurile preconizate în legătură cu produsele ATEX care prezintă riscuri pentru 

sănătatea și securitatea persoanelor sau cu privire la alte aspecte de protecție a interesului public; 

noul sistem permite autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici 

relevanți, să acționeze din timp pentru împiedicarea utilizării unor astfel de produse. 

 

3. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ va conduce la creşterea competitivităţii economiei naţionale şi va îmbunătăţi 

funcţionarea pieţei echipamentelor  și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial 

explozive – produsele ATEX -  prin impunerea unor cerințe suplimentare care trebuie îndeplinite, atât 

de operatorii economici,  cât și de organismele de evaluare a conformității. 

 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

  

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

  

3. Impactul social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

4. Impactul asupra mediului (***) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

  

5. Alte informaţii 

  

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

                                                                                                                           - mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

- - - - - - 



4 

 

    (i)  impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

    (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

    (i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,  

Plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

     (i)  cheltuieli de personal 

     (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i)cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c)  bugetul asigurărilor sociale de stat:     

(i)  cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ : 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ; 
Prezentul proiect de act normativ propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr.752/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.   

Pentru implementarea proiectului de act normativ vor fi elaborate următoarele acte normative: 
- în temeiul art.12 alin.(2): Ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 

vârstnice pentru aprobarea listei care cuprinde numerele de referință ale standardelor române care 

adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie 

destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (publicat în Monitorul Oficial, Partea I); 
- în temeiul art.24 alin.(3): Ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 

vârstnice pentru aprobarea listei organismelor desemnate în vederea notificării organismelor de 

evaluare a conformității echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere 

potenţial explozive. 

Pentru adoptarea actelor normative menționate nu este necesară stabilirea unor termene limită. 
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      1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 

publice: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

  

     2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare   

Proiectul de hotărâre transpune integral Directiva 2014/34/UE privind armonizarea legislaţiilor 

statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în 

atmosfere potenţial explozive. 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

      1.Informaţii privind procesul  de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ a fost elaborat în cadrul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice, cu consultarea Inspecţiei Muncii şi a Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani. 

 

      2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este autoritatea 

competentă în domeniul echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere 

explozive, potrivit Hotărârii Guvernului nr.752/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Inspecţia Muncii este autoritatea de supraveghere a pieței pe domeniul reglementat de Hotărârea 

Guvernului nr.752/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – 

INSEMEX Petroșani are, pe de o parte, atribuţii de a desfășura activități de cercetare în domeniul 

echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere explozive și, pe de altă 

parte, în cadrul său funcționează singurul organism de evaluare a conformității acestor produse, 
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din România. 

 

      3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

  

      4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

      5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

  

6. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa în administraţia publică. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

3. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
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administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

2. Alte informaţii 

  

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de 

protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, pe care îl supunem spre adoptare 

Guvernului. 

 

 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 

Rovana PLUMB 

 

 

 

 

Ministrul delegat pentru Dialog Social 

 

Liviu - Marian POP 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

Ministrul Economiei, Comerțului și Turismului  

 

Mihai TUDOSE 

 

 

 

 

 

 

Ministrul Afacerilor Externe 

  

Bogdan Lucian AURESCU 

 

 

 

Ministrul Justiţiei 

 

Robert – Marius CAZANCIUC 
 


