
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 2210 din 08/12/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 03/02/2011 

pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor şi 
echipamentelor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi 

modalităţile de colaborare dintre autorităţile desemnate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră 

 
 

    Nr. 2.210/2010 / 62/2011  
 
 
    Ministerul Mediului şi Pădurilor  
    Ministerul Finanţelor Publice  
 
 
    În baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele 
măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de 
seră,  
    în temeiul prevederilor:  
   - art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010;  
   - art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
   - art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 
    ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  
 
 
   Art. 1. - Se aprobă Procedura de realizare a controlului produselor şi echipamentelor 
care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi modalităţile de colaborare dintre 
autorităţile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind 
unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze 
fluorurate cu efect de seră, prevăzută în anexa nr. 1.  
   Art. 2. - În înţelesul prezentului ordin, în categoria gazelor fluorurate cu efect de seră 
intră substanţele prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze 
fluorurate cu efect de seră.  
   Art. 3. - (1) În cazul efectuării formalităţilor de vămuire a produselor şi echipamentelor 
prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006, importatorul acestora trebuie 
să anexeze la declaraţia vamală o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte 
că respectivele mărfuri nu conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute în 
anexa II la acelaşi regulament.  
   (2) Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 2.  
   Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  



   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
     

p. Ministrul mediului şi pădurilor,                Ministrul finanţelor publice, 
         Cristian Apostol,                             Gheorghe Ialomiţianu 
         secretar de stat 
  

   ANEXA Nr. 1  
 
 

    PROCEDURA 
de realizare a controlului produselor şi echipamentelor care conţin 

anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi modalităţile de 
colaborare dintre autorităţile desemnate potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru 
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 
privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră  

 
 

   ANEXA Nr. 2  
 
 
    Nr. ........../....................  
 
 

    - model -  
 
 

    DECLARAŢIE  
 
 
    Subscrisa/Subsemnatul/Subsemnata, 
................................................................................................, cu sediul/domiciliul în 
localitatea ......................................................., str. ........................................ nr. ........, bl. 
......., sc. ......., et. ............., ap. ..............., sectorul/judeţul 
..............................................................., telefon/fax 
........................................................................................................., număr de 
înregistrare la oficiul registrului comerţului ..............................., cod unic de înregistrare 
(CUI) ..........................................., în calitate de importator: 
........................................................................................ sau (reprezentant 
legal/împuternicit al importatorului)* 
......................................................................................................., posesor al CI/BI seria 
........ nr. ................., eliberată/eliberat de ......................... la data de ........................, 
având CNP ..............................................., declar pe propria răspundere că 
produsul/echipamentul (denumire, cod tarifar) 
............................................................................................................................... 
importat nu conţine şi/sau nu funcţionează/se bazează pe anumite gaze fluorurate cu 
efect de seră, prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de 
seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 161 din 14 iunie 2006.  
    De asemenea, declar pe propria răspundere că, în termen de 10 zile lucrătoare după 
import, mă oblig să informez autoritatea teritorială pentru protecţia mediului pe a cărei 
rază teritorială se află sediul persoanei juridice sau, după caz, domiciliul persoanei 



fizice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Procedura de realizare a controlului 
produselor şi echipamentelor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi 
modalităţile de colaborare dintre autorităţile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, aprobate prin Ordinul 
ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.210/2010 / 
62/2011.  
    Orice informaţie sau dată prezentată mai sus, care nu este conformă cu realitatea, se 
pedepseşte conform prevederilor art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în 
declaraţii.  
 
 
    Semnătura  
    .........................  
    Ştampila  
    Data .....................  
    ___________  
   * Se va anexa împuternicirea.  

 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Procedură din 08/12/2010 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 03/02/2011 

de realizare a controlului produselor şi echipamentelor care conţin anumite gaze 
fluorurate cu efect de seră şi modalităţile de colaborare dintre autorităţile desemnate 

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru 
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră 

 
 

   Art. 1. - Birourile vamale pot solicita, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau 
poştă electronică, efectuarea unui control de specialitate de către reprezentanţii Gărzii 
Naţionale de Mediu, în cazul în care există suspiciuni privind concordanţa datelor din 
documentele prezentate autorităţii vamale.  
   Art. 2. - Garda Naţională de Mediu confirmă prin fax sau poştă electronică, în cadrul 
termenului fixat de autoritatea vamală pentru confirmare, participarea la controlul de 
specialitate pentru mărfurile supuse vămuirii, nominalizează persoana care participă la 
control şi întocmeşte procesul-verbal de constatare.  
   Art. 3. - (1) Operatorii economici care au importat produse şi/sau echipamente 
prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră pe baza 
declaraţiei pe propria răspundere sunt obligaţi ca, în termen de 10 zile lucrătoare după 
fiecare import, să informeze autoritatea teritorială pentru protecţia mediului pe a cărei 
rază teritorială îşi are sediul persoana juridică sau, după caz, domiciliul persoana fizică 
împuternicită cu privire la operaţiunile efectuate.  
   (2) Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaraţiei pe propria 
răspundere, a unei copii a fişei tehnice a mărfurilor importate, precum şi a unei copii a 
fişei cu date de securitate a substanţei conţinute în mărfurile importate, prin poştă 
electronică sau fax.  



   Art. 4. - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului colectează şi centralizează datele 
şi informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).  
   Art. 5. - Datele şi informaţiile centralizate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului potrivit prevederilor art. 4 se utilizează pentru întocmirea sistemului naţional de 
notificare potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele 
măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de 
seră.  
   Art. 6. - La solicitările autorităţilor implicate în aplicarea prevederilor prezentului ordin, 
autoritatea vamală comunică datele statistice disponibile referitoare la operaţiunile 
vamale efectuate pe baza declaraţiei pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 2 la 
ordin.  
 


